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N:o 1.

En Människa, som aldrig skadde

Sitt samwet med et enda brott,

Som lärde wäl och gjorde godt.

Och mer än tusend Själar gladde,

War gifmild, tolig, from och god:

Blef just för det Han lydde Lagen,

Förrådd, beljugen, hädd och slagen;

Ja, dömd, at mista lif och blod.

Ack oärhördt! men hör än mera,

Hwad undrans-wärd och Hög Person,

Han ägde Landskap, Folk och Thron,

I trenne Riken at regera.

Och likwäl Sjelf helt huswill war;

Så fattig på all jordisk lycka,

At man otroligt det skul tycka.

Han dock mång tusend hulpit har.



An större under! sen Han warit

Båd' Herde, Lakar', Kung och Präst:

Sen Han til sig hwart hjärta fäst.

Som kraften af Hans nåd ärfarit:

Sen Änglar, Folk och Sjelfsver GUD,
Hans namn för hela werlden hedrat,

Han helt oskyldigt sig förnedrat,

Och lydt de sämsta trälars bud.

Med sundt förstånd och ädelt sinne,

Godwilligt, som et menlöst Lamm,
Gick Han til slakte-bänken fram;

När har man hördt i manna-minne

En Konung och en Konungs Att

För undersåtens upror plikta?

Här måste wett och hjärta swikta;

Ack Himmel! är det mänsko-rätt?

Men än wår undran högre blifwer;

Ty Denna HERREN Sjelfwar GUD;
En Himla-Drott i mänsko-skrud.

Och Han, som all Natur uplifwer.

Ger bårt sit lif för dödsens barn;

Si! Kungars KUNG för slafsvar blöder:

Si! HERREN köper dem til bröder,

Som legat i Hans fiends garn.
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Si här Messias! Dyre Hjälte,

Wår matta målning af Din dygd!

Til Himlens pris och jordens skygd,

Mot mörksens Här Du spände bälte,

Det ingen ännu wågat har;

Ack! store GUD! hwad kärleks under,

At ensam Du på några stunder

All mänsko-slägtets plågor bar!

At gripas, dömmas och handteras

På så omänskligt sätt och wis.

Med piskor, törnen, spjut och ris.

Och som en matk i stoft marteras,

War intet mot Ditt själa-qwal.

Då Du afGUD sågs öfwergifwen,

Och på Din räkning war upskrifwen

All werldsens skuld förutan tal.

Kom, usla stoft! at häpnand skåda

Er egen Skapats enda Son,

I blod, i kamp, i spott och hån;

Men segrand' dock på afgrund råda.

Gif Frälsar'n graf i Edra bröst,

Uphög Dess låf i glädje-toner:

Nog fms än Själar millioner.

Som känna ej Israels Tröst.

[Tr. 1757]



N:o 2.

Gudeliga Långfredags Tankar:

I Adams barn! som Er inställen

I dag på denna Afrätts plats!

Hwad är wäl nu Er föresats?

Mån I för oskuld tårar fällen,

At blanda dem med Frälsarns blod?

Eir är det blott nyfiken lusta,

At se, hur Judar kunna rusta

Mot Himlens Son sit öfwermod?

Hwad gån I ut i dag at skåda?

En Hög Person för domstol stäld,

Beljugen, smädad, dömd och fäld:

Ty sanning får ej altid råda.

Det stora Rådet tror sig fått

Det bästa råd, at harmen släcka,

Då de Ditt namn och ära fläcka.

Som ewigt med Dig Sjelf bestått.



Det är wäl swårt när oförrätter

Af fiends hand tilfogad bli;

Men när man skal tillika si

En wän, som sten på bördan sätter,

Då är det wisst et hjärte-qwal.

Så skedde här; men si! hwad båter,

At nämnat mer? ty Petrus gråter,

Och ångrar straxt sit onda Tal.

Sen klockan åtta, morgonstunden,

Wår JEsus in för Dommarn kom:

Pilatus tycks wäl ganska from;

Men HErren känner folk i grunden:

Hur mången sina händer tvår.

Som ropar samwet, plikt och rätter.

Och likwäl det å sido sätter,

Hwarpå all mänsko-kärlek står.

En Barrabas war redan dömder

För bofstrek, upror, dråp och mord;

Men saken war som intet gjord,

Hans gärning blef nu allmänt glömder,

At störta oskuld i sin nöd:

Nog går det snällt, som sker mot Lagen,

Om afton blir wår Wän fasttagen,

Och dagen efter wardt Han död.



Då Solen högst på Himla-runden

Upstigit til de ondas frögd,

Går Lifsens Sol på korsets högd;

Och ifrån denna middagsstunden,

För hela werldens öpna syn,

Hans arma kropp så ynkligt sträcktes,

At Sol, och jord, och bärg förskräcktes.

Och hämden blixtra högt i skyn.

Så wäxlar tiden smak och tycke,

Fäm dar förut alt folket qwad.

När HErren for til deras stad;

Nog hedras Han på wägen mycke.

Och för Hans fot de qwistar strö:

Af Hosianna luften röres.

Men straxt därpå den domen höres:

Korssfäst, korssfäst! Han måste dö.

O! falska werld! du afgrunds boning

För tusend illgrep, konst och swik!

Hur är du dig så altid lik?

När Han, som kom til din försoning.

Handteras så, hwad frid få wi?

När Herden Sjelf af ulfwar fälles,

Hwad under då, om Fåren ställes

I nöd, at helt förtryckta bli?



Men wändom tankan från oss sjelfwa!

Et högre ämne sinnet rör:

Kom lät oss se, hur JEsus dör,

Hur hfwet måst hwart ögnbUck hwälfwa

Imellan fruktan, qwal och hopp;

Hur Han sit dyra hufwud lutar,

Och innom trenne timar slutar,

Sit ärefulla lefnads lopp.

Du store Hjälte, Fridsens Förste!

Du Hufwud för Din köpta Hjord!

Wi glömme ej Ditt afskeds ord.

Då Du til GUD Den Aldrastörste,

Din Anda och Ditt Offer bär:

Det tycks. Din Fader liksom swara:

Wälkommen hit! här skal Du wara.

Som Kronan för min Angla-här.

Man har wäl i all werldsens tider

Et sådant dödsfall aldrig hördt,

Som sjelfwa klippans hårdhet rördt.

Och ur sit skick Naturen wrider:

Här slår en Jude sjelf sit bröst;

Nu tror han, hwad han förr ej trodde,

At GUD i detta Köttet bodde.

Som mänsko-slägtet återlöst.



Nu hedrar Han uti sit sinne

Den Röfwarns stoft, som lyckligt wis

Fick följa med til Paradis:

Slikt bör ock ej gå ur wårt minne.

Ack! at wi äfwen måtte få

Den äran med wår Konung strida;

Ty til at dö wid JEsu sida,

Kan alla segrar öfwergå.

Nu stannom här, och si hwad under!

Si! Solen liksom swartklädd stå:

De bleka Lik i sorg-rum gå,

Och jorden lossar skott och dunder.

När Hjältens hjärta här blef qwäst.

Si! Templet sjelf sin kläder rifwer

Af sorg, at Den nu dödad blifwer.

Som war dess Enda Högsta Präst.

Min GUD! det må i hjärtat swida:

Ack ännu mer! det war ej nog,

At Frälsarn midt i plågor dog;

Här stacks nu up Hans dyra sida.

Så blod och watten flöda ned.

Gå, usla Själ! til denna Källa,

Hwars helso-kraft skal ewigt gälla;

Ty nu är Skaparn icke wred.
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Så, Ädle Brudgum! har Du wunnit

Din arma Brud, på Kämpa-wis;

Det war ock intet ringa pris.

När alt Ditt blod för hanne runnit;

Om Du dock någon ära nöt

För all Din kostnad, ångst och möda;

Du mera nögd had' gått til döda,

At bättra alt hwad Adam bröt.

Tillåt då nu wår wördnad wisa

Den sista Are-tjänst i dag:

Wäl är en jordklimp altför swag,

At alla Herrars HERRE prisa;

Dock följe wi med stapland fot

Din döda kropp, at den begrafwa.

Och på Din sten de orden stafwa.

Som trotsa skal all dödsens hot.

Här hwilar Han, som all ting lidit

För andras skul, til sista stund,

Som offrat hjärta, själ och mund.

Och blodigt seger-kransar wridit.

Blott för at rädda willa Får.

Stå Wandringsman! et dygn ell' mera;

Så får Du Honom se regera.

Som ligger nu i mörksens wrår.

[Tr. 1757]
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N:o 3.

Gudeliga Tankar öfwer wår Dyre HErres och Frälsares

bittra och smärtefulla Lidande:

Nej! Juda-folk, det går för wida,

Hålt inne med så grymma slag!

Har mänsklighet då ingen lag?

Skal ej et dödligt hjärta swida?

Här rasar ju Er blinda nit;

En mänsko-kropp omänskligt såras:

Si! dessa händer genombåras,

Som Ängla-renhet burit hit.

Hwad har Han gjort, som död förtjänte?

Mon läran ej Gudomlig war?

Mon underwerk Han diktat har?

Eir af et skryt sin heder länte?

Fanns minsta swek i denna mun:

Predikte Han och lefde illa,

Med skrymtans bloss at folk förwilla,

Och bygga slott på ränkors grund?



Nej! GUD wet bäst den HERrens hjärta,

Hur det i all sin lefnads dar,

Mot GUD och mänskor redligt war;

Trots den, som kan Hans låf-ord swärta.

Fast kroppen sölas i sit blod;

Förkjusta folk! lät samwet råda:

Hwi kastas Han i dödsens wåda,

Som war så oförliklig god?

Er Landsman, Bror, Er Wän och Like:

An mer, en Kung i oskulds prakt.

Med Hjälte-namn och Ängla-wakt,

Enwäldig i det största Rike;

Men yfdes ej afjordisk ståt:

I ödmjukhet sit stånd Han prydde:

Han Lagar gaf och Lagar lydde:

Ja, Sjelf med sjelfwa syndarn åt.

Men Ärans Drott af matkar hädes:

All afgrunds skräck måst darra här;

För det Han andras laster bär:

Et Guda-blod af mänskor smädes,

Som gafs at just dess rening bli.

Förskräcklig dag! när Han får råda,

Och mången då med fasa skåda,

Hwad Helig Kropp de stungit i.



Förlåt! det är wårt arma släkte,

Som änn' Ditt dyra anlet slår,

Och rifwer up hwart enda sår.

Hwad war, som Dig på korsset sträkte?

Jo: all den synd, som nu bedrifs;

Wår slöghet har Ditt döds-spjut hwässat:

Wårt sinnes-flärd Din oskuld prässat;

Ack Himmel! snart, at det tilgifs!

Gå, usla lif] gån fram at fägna.

En plågad JEsum med Er Tro:

Lät Himlens eld i hjärtat bo:

Lät tårar ned från ögat rägna;

Här hänger Han en blodig träl.

För tusend lif, hwart ögn'bleck qwäljes:

Den Trogna GUDEN trolöst säljes,

At köpa 'gen wår sålda själ.

Si Människan! hur Han med möda

Win-prässen ensam trampa måst.

Och galla blir Hans enda kost!

Si! lustans kräk et Helgon döda,

Hwars like jorden aldrig sett!

Hur skuir wi då i mörkret famla.

Och ej hwar droppa blod upsamla.

Som detta Lamm åt werlden gett?

[Tr. 1758]



N:o 4.

På Lång-Fredagen:

Dyre Bror! afJungfru födder,

Til at dö i wår natur:

Du, som led för stoft och djur,

Af Din Gudom understödder;

Lät en själ wid korssets fot

Få i dag sit hjärta kasta.

Och på Dina skuldror lasta

Alt det korss, hon här tar mot.

Guda-Ättling! Jordens Heder!

Änglars Drott! och Männskors Far!

Ewigt låf Din Kärlek har

För det rum, Du oss bereder;

Ty hwar öppning på Din kropp,

Hwart et Sår wår Fristad blifwer.

Dit et såradt samwet klifwer,

Med förnyadt lif och hopp:



HERRE! lät ej minsta droppa

På Ditt werk förlorad bli!

Lät, til lifwets kraft, däri

Trones finger städs få doppa!

Afgrund, kött och tidsens flärd

Bju wäl til at dra tilbaka;

Men, sen wi fått sötman smaka,

Le wi åt wår usla werld.

[Tr. 1758]



19

N:o5.

Gudeliga Tankar öfwer Christi Upståndelse.

En Sol, som lyst och wärmt, går skön och stilla

neder,

Och tycks, dess matta sken en dubbel glans bereder.

Hon går, hon flyr, hon göms; dock klar i

lifligt lopp.

Hon wid en morgon ny, på fästet stiger opp.

An lyser Lifsens Sol, som i sin nedgångs timma.

För werldens öpna syn, af Gudoms klarhet glimma;

An lefwer Lifsens Drott, fiillbordadt är Dess lopp,

At nu til mänskors wäl, gå glad och ledig opp.

Wälsignad Förste kom, wälkommen från de döda.

Från mörksens rymder opp, och från Dess brasor

röda.

Från tusend dödars swalg, fördömdas

jämmer-skrål,

Ur afgrunds branta djup, och glödga plågo-hål.

Som Hjälte steg Du ned, at mörksens härar trampa,

Som Hjälte går Du opp, med fridens klara lampa:

Et dråpUgt Guda-werk: Du kom. Du bröt. Du
wann,

I blinken kring Din fot millioner segrar brann.



Wälkommen Du igen, som nyss så sakta blunda,

At i wår glädje-famn, Din helga boning grunda:

At i sin dunkla brand, til styrka, lif och hopp.

Nu qwickna med Ditt ljus, de slagna hjärtan opp.

Et wackert seger-fält, där Du all werlden möter.

Och efter slutadt wärf. Din länts i marken stöter,

Ger fram et Frihets-bref, hwars lösen dyrbar stod,

Förwärfwadt af Dig Sjelf, besegladt med Ditt blod.

Här står nu Hjälten Sjelf, i glansen af sin ära,

Wäl an, jag räddad är, hwad kan jag mer begära?

Nu wördar jag, min GUD, uti Ditt seger-lopp,

För Nåd mig wärfwad är, til ewigt lif stå opp.

[Tr. 1759]
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N:o 6.

Gudeliga Tankar öfwer Evangelium på 19 Sönd. efter

Trinitatis, om den Bårttagna, Matth. 9:1.

Jag swettas under syndsens bädd:

Jag fläckar fullt mitt oskulds-linne:

Jag trifwes bäst i mörkret inne,

Och blir för Solens klarhet rädd.

Jag hettan wil med swalka blanda;

Men öppen ser en swafwel-flod;

Ty suckar hemligt nu min anda,

At läskas få af Christi Blod.

Den Helso-saft at nå och winna,

Den renar en befläckad själ:

Et krossadt hjärta mår då wäl.

När Tro och Kärlek heligt brinna.

Bårt synda-säng och synda-larf:

Bårt afgrunds eld mot Himlens wärma;

Ty nu wil Nådens Arm beskärma

I Christi Sår ditt wärfda Arf

[Tr. 1760]



N:o 7.

Gudeliga Tankar öfwer Evangelium om Yttersta

Domen (Matth. 25).

Min anda! hasta dig, utur din dwala opp;

I sinnen! samlen Er, med bäfwan, frögd och hopp.

Nu nalkas Tidens slut, farwäl, si! hur hon somnar.

Si! Regentinnans fall. Naturens rörsel domnar.

Et mörker, stoft och damb, nu dunklar Himlens

ljus.

Och eldar öfweralt beglimma jordens grus.

Men spelet är dock alt, och skåde-platsen öde:

Här blir en annan dag för lefwande och döde:

En spira kastas bårt, en krona ligger där;

Men här är mer ej tid, och ingen den begär.

Förfärligt ögnablick wid hännes sista stunder,

De döde resa sig ur jordens djupa grunder:

Nu somnar tiden in med blixt och dunderslag:

Förwandlings timan slår til ewighetens dag.

Hwar är nu jordens rymd? Min GUD hjälp denna

plåga!

Skal alt så smältas up i eld, i rök och låga,

Millioner mänsko-lif hopkramas til sin mull?

Ja, ändtlig ramlar nu det stora werket kull.



23

Rättfärdig är Din Lag, Ditt sista domar-ljud:

Rättfärdig är Du Sjelf, min HErre och min GUD!
Så kom då i Din prakt min Domare at wara,

In för Din Helga Nämd wil jag gå fram och swara;

Si! här är jag tilreds, med frid och frögd jag står,

At wänta på de slag, Din domar-klubba slår.

Men ack! hwart hän, min GUD, förmätit blir mitt

hjärta:

Et uselt stoft, som jag, ur jordens mull och swärta,

Wil för Din klarhets högd så wackert stiga fram.

Nog har jag ädel börd och tänk! en wärdig stam.

Et Adams ätte-blod kring hjärte-roten flödar,

Däri hans högmods eld til tusend gnistror glödar:

Sjelf ser jag ej min brist i skrymtans stolta skrud;

Så tror mitt hjärta och det märker ej Din GUD.
Hjälp Himmel! hwad jag ser, här står jag nu til rätta;

Hwad skal jag swara til de spörsmål Du wil sätta?

Mitt samwet waknar up, med rörsel i min blod;

Och på fördärfwets brädd ser jag en swafwel-flod,

Där tusend dödar gå, mig usla til at snärja.

Och wänta frodig skörd med mig i afgrund bärja;

Nu ser jag tusend brott mig arma låda wid:

Fördömlig är min synd, wäl an, så stört mig nid,

Slå, krossa och förqwäf, och ställ tilfrids Din ära;

Ja, lät Din wredes eld i ewighet mig tära.

Men hur skal jag bli bränd, när JEsu Christi blod

Har redan lågan släkt i swafwel-eldens flod.

Han trampat dödens magt och gjort tyrannen sedig:

Et dråpligt Guda-werk! si! jag blef lös och ledig:

Med glädje blef jag fri från tusend plågo-ris.

Och fant en öppen wäg til lifsens paradis.



Nu blandas frögd och qwal i mitt uprörda hjärta,

Af nåd jag räddas kan, för JEsu död och smärta;

Så bUr min själ förnögd, med glädje wäntar jag

Min GUD, i Christi sår, Ditt sista domar-slag.

[Tr. 1760]
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N:o 8.

Gudeliga Lång-Fredags Tankar:

Et uprördt folk i dag, sig sjelft ej stilla wet:

Förtwifladt äfwentyr, förblindad menighet:

Här rasar wäl Er harm i wredens högsta låga,

At utan rätt och sak, et lif så hårdt at plåga.

Hwad har det gjort emot den bittra Juda-släkt,

At all dess kärlek swann, och agget blef så fräkt?

Hwad lust fann du däri, du Jude och Judinna,

At se oskyldigt blod för dina fötter rinna,

At plåga den til döds, som gaf dig lif och ljus.

Och som så gärna såg all frid uti ditt hus?

I hjärtat på din Wän en blodig hand du gömmer,

Hans warma blod du får, Hans kärlek du ej tömmer;

Och dock med frögd i dag ser du Hans såra kropp

Med slagne armar stå på korssets branta topp.

Hjelp Himmel! detta folk, hwar en går ljumsk och

modig;

Men ack! alt är bestält och menigheten blodig:

Det orkar knapt nu mer wid denna usla syn,

An ropa hämd och we wid himmel, jord och skyn.

Det Lif, som blodigt står i dag för werldens öga,

Och djupa suckar drar och wåndas från sit höga.

Är HERREN och GUDs Son, som dör och

segrar än.
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GUDs egen Kärleks-pant och mänsko-slägtets Wän.

Rättfärdig GUD! ho kan Ditt kärleks-djup ransaka,

At Sjelf Din egen Son skul bittra döden smaka,

Och at Hans dyra blod af kärleks högsta mått

Skul rinna för Ditt folk och hela werldens brått?

Så wakna up hwart lif, GUDs Son i ängslan swäfsvar,

Han darrar, skälfwer, bryts. Han swettas, rys och

bäfwar:

Hans oskuld blir så lönt, det frögdar en och hwar,

Oskyldigheten får så sällan sit förswar.

GUDs wredes eld och hämd uti Hans själ nu lågar,

Och tusend dödar sig til sjelfwa Lifwet wågar:

Det högsta raseri bland dem är anbefalt,

At qwälja nu til döds sin HERre och sit Alt.

Han lyder nögd och glad den stränga Gudens Lag,

Och blöder på sit korss utmattad, öm och swag,

Hans kärlek tar alt til, som det til ändan lider:

De sista suckar snart Hans arma hjärta qwider:

Alt nu fullkomnat är, kom hämd och swåra brinn.

Si! Lifsens HERre har på korsset somnat in.

Han ger sin Anda opp; men jord och himmel klagar,

Naturen i sin sorg sin styrka sjelf förswagar;

Naturens HERre dör, alt bleknar, darrar, bryts,

Och sjelfwa Solens sken til rök och mörker byts.
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Så är Ditt dyra werk fuUkomnadt och bestäldt,

Du trampat dödens magt och mörksens förste fäldt:

Från dödsens bitterhet til ewig ro och hwila,

Ditt folk Du frälsat har; hjälp hjärtat til Dig ila,

Och längta til Din högd och til sit sällhets-pris,

Få följa Dig i dag up til Ditt Paradis.

[Tr. 1761]



N:o 9.

Olwer Lång-Fredagen. 1763.

Ett Folck i dag en krona wrider

Och på ett blodigt hufwud för.

Flwem är wäl den som sådant lider

Hwad har Han gordt, Han rättnu dör.

Hwad hämde-rop, Hwad gny och möda
Förbittradt Folck, hur står det till.

Hwi wiljen I det Lifwet döda.

Säg, Grymma Jude, hwad du will.

Ett Golgata mitt öga märcker.

Min siäl ser en oskyldig Man.

I hwilcken minsta ådra wärcker

Af tusend plågor om hwaran,

Mitt öra hör, hur döden längtar,

At få Hans Lifs-lius släcka ut.

Naturen sielf nu, liksom trängtar.

Med Honom dö och se sitt slut.



Du Onda Werld som intet känner

Och näplig wet af dina brott

Kom se! hur' du, det Hfwet spänner

Som dig har gordt så mycket godt:

Du löje ger åt bittra tårar,

Hwar suck bUr ett föracktadt Hud;

Fast än ditt hierta wet du sårar,

I dag, din Herre och din Gud.

Men du som från ditt kors nu andas.

Och i din siäl har ack och wee,

För dig nu trogna suckar blandas.

Af dem som på din himmel se:

Rättnu får du din pina sluta.

Om några stunder blir du glad,

Uti din död wi lifwet niuta,

Sof sött uti din lägerstad.

[Senast



N:o 10.

Fader, omsorg hafom mig,

Hjelp mig i min jämmer.

JEsu omsorg wise sig

När mig sorgen klämmer.

Sörg för mig i allan tid.

Jag ju dig tilhörer.

Skänk du mig din ljufwa frid,

Som all oro störer.

2.

För min kropp och för min själ

Sörg, när faran hotar,

At du, som alt wil mig wäl

Den i nåder motar.

Mina sinnen, hwar jag är.

Skola til din ära

För din omsorg, Fader kär,

Låf och tack frambära.



3.

Lemna mig ditt dyra ord

Båd i lif och döden.

Spis mig wid ditt helga bord,

Til min tröst i nöden.

Sörg för öfwerhet och dem
Som ditt ord förkunna,

Och din omsorg hwar en lem

I hwart stånd förunna.

4.

Dig du store Mensko-wän,

Wi, din barn, åkalla:

Res oss åter up igen

När wi swaga falla.

Sörg du för wår beta bröd

För wårt uppehälle,

Lisa wår och allas nöd.

Gör oss alla sälle.

5.

När min ögon sluta sig.

När jag hwilar, waknar,

Sörg, o fromme Gud, för mig,

At jag dig ej saknar,

I mitt stånd, mitt kall och tal,

I förnuft och tankar.

Fria mig från syndsens qwal.

Blif mitt trones-ankar.



6.

Sörg för hwad jag af dig fått,

Gods, godt namn och ära.

Hjelp mig af ditt nådes-mått

Korset tåligt bära.

När mig werlden med sitt spe

Fräckt wil förolämpa,

Wärdes du då til mig se,

Och dess arghet dämpa.

7.

Sörg för mig ock i min död,

Ryck mig ur all fara.

För din dom war sjelf min stöd

Och mig sjelf förswara.

Sörg, min Gud, ock för min graf,

Tag mig der ur gläder,

Då all dödlighet kläds af

Sörg för alt, min Fader!

[Senast 1765]



Zions Högtid

Första Häftet

1787



N:o 11.

Ofwer Evangelium på

Första Söndagen i Adventet.

Math. 21.

Wi se i dag en Man som Herrans folk bebådar

Ny frögd hwart steg han går;

Med milda ögnakast han Zions dotter skådar.

Och sig för bröstet slår.

Klädd i en ringa drägt af nötta, slitna trådar,

Han werldens dyrkan får.

Bese! hwad törnig wäg des helga fötter taga,

Hwad styng dem förestår.

Ej mer til Davids Borg de öfwer Kidron draga.

Men gå de röda spår.

Der offren fördes fram at tagas utaf daga.

Och nattens fasa rår.

Wid Oljobergets fot han några stunder hwilar,

Och sänder ut sitt båd;

Des syn af tårar skyms, kring hjertat blodet ilar

Med mildhet, ångst och nåd.

Bekymrad i sin själ at bryta dödens pilar.

Fullborda Himlens råd.
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Nu sina portar stålt Jerusalem uplåter,

Tar mot sin Kung och lag;

Judinnan niger djupt, den rörda Juden gråter,

Och böjer knän i dag.

I oskuld barnen le, alt folket bugar åter

Med löjen och behag.

Men ack! hwad dyrbart wärf, hwad höghet,

glans och ära

Man i din ringhet ser?

Jerusalem blir glad - De löf och qwistar skära.

Och frögdas mer och mer;

Strö blommor på din wäg, på wägen klädren bära

Och falla för dig ner.

En ropar Davids Son! En annan Hosianna!

Wälsignad ware han!

Båd de som gå förut, de som i trängslen stanna,

Och alt hwad skönjas kan.

Alt med en helig lust tycks blod och bröst bemanna.

Och muntra opp hwaran.

Hwad undran för wår syn, et kungligt intåg finna

Med armod och beswär.

Se et föraktligt djur, och hur en trög åsninna

Wår Gud och Herre bär.

Hur barnen höjas opp, hur tusen ögon rinna.

Och jorden rolig är.



Nog är det hört ur skyn, hwad Gud och jord

behagar.

Med ängla-röst, och ton,

Och nog Propheterna med längtan natt och dagar

Bebådat din Person.

Men folket wilse far om dig och dina lagar,

Ditt Rike och din Thron.

Här war ej jordens guld ditt öga wille söka,

Nej söka själar opp.

Du kom med nåd och magt Guds Rike at föröka.

Och frögda lifwets lopp.

Men de som böja knän, snart spjut och lantsar kröka

Uti din helga kropp.

Så sucka nu i dag, du bittra mänskjo-slägte.

Fäll tårar, märk och lär!

Åt den, som Juda folk en bräcklig spira räckte.

Han werldens Konung är.

Lät wid hans Intågs-fäst oss alla bli upwäckte

Til längtan och begär.

Träd in uti wår själ, som du i Templet träder

Opp i Jerusalem!

Drif blindhet från wår syn! gör at dit ljus oss

gläder!

Och mörksens böljor dämm!

Lät suckar i wårt bröst ej skingras som et wäder!

Wår hjertas klippa klämm!
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Wi wänta et Advent, då du dig skall förklara

I majestätlig syn.

En härlighet uptänd af Ljusets ängla-skara,

Kring sol och wattubryn.

Det rätta Lifsens land skall ses och öpnadt wara,

Och lif och död i skyn.

[Tr. 1770, 1780, I787\



N:o 12.

Öfwer Evangelium på

Andra Söndagen i Adventet.

Esaiä 2 1 : v. 11.

Märk! i stjernor, sol och watten,

Hwad för tecken förestår,

Månen slocknar, böljan slår,

Wäktare! hwad lider natten?

Lyften Edert hufwud opp!

Snart Förlossningsklockan ljuder.

Jorden darrar, afgrund sjuder,

Wäktare! märk tidens lopp!

Mänskan jag förtwiflad finner,

All ting skiftar natt och ljus,

Werldens prål blir eld och grus.

Ström och floden wåldsamt rinner,

Fikonträdet knoppat ut;

Jordens trälar rysa, skälfwa,

Himlens kroppar rycks och hwälfwa,

Ur sin ordning til sit slut.
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Hjelp o Gud den dyra dagen,

När alt til förwandling går!

Jag i Kedars hydda står

Som en främling ömt betagen....

Gif förtröstan i ditt namn!

Lär mig bedja, sucka, waka!

Hjelp när afgrundseldar spraka,

At jag frögdas i din famn.

[Tr. 1770, 1780, 178

A
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N:o 13.

Öfwer Evangelium på

Tredje Söndagen i Adventet.

Math. 11: v. 2.

Du dyra Man på denna dagen,

Wårt Swenska Zion ser din bild,

Stå inom gallret blek och mild,

Båd fängslad, smädad, tryckt och slagen;

Det hör din tungas skarpa röst,

Hur du Tyrannens stolthet pröfwar.

Hur han sin orm i barmen döfwar:

Men dina kedjor bli din tröst.

Hwad sanning, majestät och styrka.

Uti Herodis bröst du skref?

Ej som en rö dig wädret dref

Kring öknar. Städer, Hof och Kyrka:

Nej mer beständig i ditt kall.

Din tro, ditt wittne understöder.

Men detta hufwud som nu blöder,

Märk! at des blod ock wittna skall.
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Lät wåra hårda hjertan krossas!

Med helig rysning wid det swärd,

Som gör dig lifsens krona wärd

Och hwarmed dina kedjor lossas,

Johannes,... Men du dyra Man,

Ditt blod i dag wår andagt leder,

Til det som ifrån korsset neder.

För werldens lif och hälsa rann.

[Tr. 1770, 1780, 178A



N:o 14.

Öfwer Evangelium på

Fjerde Söndagen i Adventet.

Joh. 1: v. 19.

Ho äst du? frågas dig. Betänk i dag och säg,

Hurdant ditt hjerta är at rödja Herrans wäg,

Hwar blick förråder dig, din hala upsyn röjer

Hur i din säkra sömn alt orent dig förnöjer;

Gäck til Bethabara! gäck usling! hör och lär!

Hwad tröstfullt wittnesbörd en mild Johannes bär.

Gud med Eliä kraft den dyra Mannen sände

At wittna ho den war som folket än ej kände,

Johannes träder fram och bildar i wår själ

Wår frälsning til des grund, des sanning, wigt och

wäl.

Han döper i dens namn som sjelf sig låtit döpas.

Och genom hwilkens blod wår sällhet skulle köpas.

Ho äst du? frågas dig!... hålt i ditt öfwerdåd!

Sök hamnen i din storm emellan nöd och nåd;

Så slipper du en gång at wid de blixt som ljunga

I tusen plågors qwal, med hämderi på din tunga.

Längst ur förtwiflans djup, at blodig swart och bar.

Ditt hufwud resa opp och sjunka wid ditt swar.

[Tr. 1770, 1780, 1787]
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N:o 15.

öfwer Evangelium på

Jule Dagen.

Ap. Ger. 10: v. 33.

Du gjorde wäl du kom! så en Cornelius talar,

Då Petrus med sin röst hans klämda själ

hugswalar,

Cornelius faller ner och tar sin wän i famn,

Oändligt kärt besök, det war i JEsu namn.

Bör ej wår tunga då i dag de orden säga.

Kom! öpnom nu wår famn at få wår JEsum äga,

Wi wete hwad som skedt i Ewighetens Råd,

Wår Frälsare är född, wårt slägte har fått nåd.

All fruktan är förbi, men glädjen sig föröker.

När Skaparen i dag sit kreatur besöker!

Den morgonrådnans prakt med salighet upgår,

Som werlden bådad blef i fyratusen år.

Wälkommen ware du! som wil wårt lif, wår hydda.

Från afgrunds blixt och swalg med din förtjenst

beskydda,...

Wi falla för dig ner, din wagga i sitt grus.

Med nådens skatter fyld, är herrlighetens hus.

Du gjorde wäl du kom!., wår synd, wår sorgedimma

En annan utsigt wann wid denna dyra timma;

Omätligt kärleks-hafl min tanke märk och hwälfl

En Gud föds af et blod, som han har skapat sjelf



På jorden utan Far, i himlen utan Moder,

I armod rik och stor, i alt wår wän och broder.

Som jordens glans och mull lagt til sin fotapall.

Och som i sinom tid sjelf henne dömma skall.

Han som ger hjertat rymd och lungan samman-

drager,

Sjelf af den luft han gjort, nu andedrägten tager.

Han! i hwars hand hwar dag är räknad, mörk och

klar,

Han räknar sjelf i dag bland mänskjor sina dar.

Han som ger alla djur sin kraft at kunna föda,

Blir född och sjelf i dag han känner lifwets möda.

Du gjorde wäl du kom!., din kärlek frälsar oss.

Det blod som i dig rörs, utsläcker Afgrunds bloss.

De späda ögnakast som stråla kring din linda.

De skänka werlden lif och mörksens härar binda.

Du gjorde wäl du kom,... men ack! min Frälserman!

Din wagga och ditt korss stå redan när hwaran.

[Tr. 1771, 1780, 1787]
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N:o 16.

Öfwer Evangelium på

Annan Dag Jul.

Math. 23: v. 34.

Nyss sågs med öpnad glans sig Himlens skyar

skilja,

Åt jorden önskas frid och mänskan en god wilja.

Nyss denna stolta rymd med nattens stilla ljus,

Kringhwälfde JEsu bild, hans krubba, mull och

grus;

Wi funno honom der uti et saligt möte,

Som syndarenas wän, med nåden i sitt sköte;

Med menlöshet och kraft i späda ande-drag,

All werlden muntra opp uppå sin födslodag.

De glada Änglars här, millioner i omgånger.

På molnens lätta flägt bröt opp i frögde-sånger,

Med et oändligt skri af ära ware Gud!

Den Gud i högden bor, högstlofwadt dina bud!

Hwad strålar? bloss och sken? Naturn nytt prål

anamma.

Den lugna böljan skalf, den bleka månan flamma.

Från Änglarna i skyn, kring ljusets boning klar,

Til herdens mörka skjul, alt pris och ära bar.

Men ack! nu bäfwar alt,... nu jordens lust ofredas,

Den gyldne skyn blir swart, och dödens täcken

bredas.



Alt hwimlar i förtret.... Min Gud din röst blir hörd,

Som syndens hämnare, förtörnad och uprörd.

Et slägte möter dig, som fräckt din nåd förskjuter,

I säkerhetens sömn all kjöttslig wällust njuter,

Et slägte som gör wåld, et folk i öfwermod,

Som rusar til sit fall och störtar sig i blod.

I ögat blixt och harm, i sinnet storm och ilar,

I andedrägten gift, i händren spjut och pilar,

Förwirring i hwar lem! alt täflar i en hast,

Hwem först må i ditt korss slå första spiken fast.

De med en widrig mine hwarandras axlar fatta,

Och wid hwart blodigt stygn, sig huka ner och

skratta.

Et hufwud ristas här, och där af ilska matt.

En gulblek Jude dör och själas med et skratt,

Än en utmärglad hals, och än en skrynklig panna.

Och än den skönsta mun hörs ryta och förbanna.

Hwad lantsar och gewär? hwad uplopp, storm och

wåld?

Ja! för en droppa blod Krigskneckten ger sin sold.

Det minsta Jude barn wid modrens bröst på armen,

FramjoUrar harm och mord och ögat röjer harmen...

Förtwifladt äfwentyr.... Men ack! Jerusalem,

Guds budskap til dig förs, och si! du stenar dem.

De lofwa frid med Gud och JEsu kunskap yrka,

Bespottarn skall få nåd, få rum i Zions Kyrka,

En usel jordens träl, skall finna lifsens land

Och lifsens krona få utaf hans kärleks hand.

Här lockas dina barn! och kärlek barnen twingar

At samla sina lif inunder nådens wingar,

Af dig likfullt förqwäfs all rörelse til lif.
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Med löje och förakt, med snöda tidsfördrif.

Ransaka dig min själ! uptänd din låga sakta,

Sök Gud uti din bön! lär rätt hans nåd betrakta!

At ej ditt hus blir tomt, eländigt och förstördt,

Och at ditt hesa rop ej blir ur afgrund hördt,

Lät detta hårda bröst, hwar dag bli förödmjukadt.

Träd til Guds nådebord! det står ju för dig dukadt,

Glöm werldens gyckleri! besinna! märk! och lär!

Ju mera nåd du fått, ju mer ditt answar är.

[Tr. 1771, 1780, 1787\



N:o 17.

Ofwer Evangelium på

Fjerde Dag Jul.

Math. 2:v. 13.

Herodes! hwar är du? Tyran! ditt stoft mig retar,

Min tanke qwäljer mig, hon dig i grafwen letar,

Hwar är du?... du Tyran! och din förmätna arm.

Som stack et mordiskt swärd i menlöshetens barm.

Jag ser och blir bestört!... ack hårda mänskjo-

hjerta!

Skall ej de spädas rop och deras ångst dig smärta.

Säg! gjorde det ej ondt, Herodes, i din själ,

At et oskyldigt lif, för din skull bjöd farwäl,

At här et öga släcks af sina första tårar,

At där en wärnlös hand sträcks mot en udd som

sårar,

At barnet då det såf och skratta i sin dröm.

Så spritter det i blod!... Jag hissnar och blir öm.

Säg mig! nu gråter jag! hur kunde du föröda

Så mången kärleks-frukt uti sin blom' och gröda?

Hwi stillas ej ditt wåld, din yrsel och försår,

Wid Fadrens bistra syn och modrens bittra gråt?

Hwi dräper du de små, som samlas kring din spira,

At med sin ymnoghet ditt regemente sira?

Hwi dödar du din själ bland hämd och jämmerskri.

Och störtar sjelf din thron uti ditt raseri?
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Hwad är för äro-lust, som äggar up ditt sinne?

Din thron, din borg, ditt blod, hwad fruktan är

därinne?

Hwart hwälfwer du din syn? hwarthän wil wäl din

hand?...

Men ewiga Försyn! jag stannar Htet grand...

Din wishet gömmer sig för detta swaga öga,

Rättfärdighet och hämd uptändes i det höga,

Af ewighet upfylis til pricka dina bud,

Et obegripligt Råd! - ack! en fördolder Gud!

Fördolder är du Gud uti ditt allmagts Rike,

Din wrede kunnat slå Herodes och hans like,

Och undanröjt des lif, des bödlar, hot och harm.

Men Bethlehem din synd skull' straffas med hans

arm.

Du hörde Herdars tal och Ängla-röster sjunga,

Fick Frälsarens besök, du såg de sken som ljunga.

Men i din säkra sömn förswunno alla ljud...

Dock skrefs wårt frihets-bref af en fördolder Gud.

L nådens Rike dold, så ofta du oss pröfwar.

Och då din sol tycks fly, när werlden oss bedröfwar,

At wi må söka dig med andakt och begär

Och wänjas wid ditt ris som idel kärlek bär.

At tro och lydna må förena wår förmåga,

At ångrens tårar här må släcka ewig låga.

Fördolder är du ock uti din wredes skrud.

Men krön ditt folk med nåd! och fräls oss milde

Gud!

[Tr. 1771, 1780, 1787\



N:o 18.

Öfwer Evangelium på

Nästa Söndagen efter Jul.

Luc. 2: v. 33.

Simeon! hwad helig syn?

Som dit inre genombårar,

Då med ögonen til skyn,

Du i andakt fäller tårar

Och wil Gud dit hjerta ge.

Ser du hur din Sol updagas?

Och hur ej dit hopp förswagas

At din Frälsare få se.

Ja! jag ser dig Simeon!

Där du fram i Templet talar;

Hanna står ej långt ifrån,

Hon med dig sit bröst hugswalar

I en kärlek ren och fast.

Med sit ämne hon sig enar,

Ack! hur ömt ert hjerta menar,

Wid hwart enda ögnakast.



Men du gamle Simeon!

Wid din lofsång och din mässa,

Mot den kulna griftewrån,

Böj din silfwerhwita hjessa,

Lät nu dina ögon dö.

Snart i Ewighetens-Salar,

Med din Gud på nytt du talar,

Skild från denna Sorge-ö.

Huru ifrig är din röst?

När du i en helig dwala

Wid en åtti ålders höst,

Prophetera will och tala

Om det fallna Israel.

Hopp och tålamod din prydnad,

Och et bröst som lärt med lydnad

Alla lustar ge farwäl.

Fromma Hanna frögda dig!

Lät din brutna stämma höras!

Dina ögon bada sig.

Dina läppar ljufligt röras

At förkunna Jesu namn.

Jesu kärlek dig uptänder,

Och med trones starka händer,

Tar du honom i din famn.



Wördnadswärda sälla par!

Syn och hjerta sig nedböjer,

För det mål dit öga drar,

Til den lust som dig förnöjer,

At din Herres glädje nå.

Måtte snart det slaget klämta,

Då wi wår förlossning hämta

Och ur Kedars hydda gå.

[Tr. 1771, 1780, 1787]



53

N:o 19.

Ofwer Evangelium på

Nyårs Dagen.

Luc. 2:v. 21.

Gif ackt! — Läs Templen opp, sig dagens gryning tänder,

Wid kulna windars fläckt, kring jordens frusna stig;

Och nattens lilla ljus til molnet återwänder.

Där Fästets röda sken i flammor kastar sig.

All nägden rundt ikring en helig lofsång fyller,

Wid tornens himla-klang och Instrumenters ljud

Ren på sitt hyende, bärs Templens helga skrud,

Hwars kärl, små lampors eld bestrålar och förgyller.

Så hasta wandringsman! omgjorda dina länder,

Beg^rn med detta år för Herran wisa dig.

Ren Zions Wäktare med kalkarna i händer,

I wirkadt purpur-släp til jorden buga sig.

Wid deras djupa suck, — hwad glans i Templet råder?

Et stråligt Jehova från deras bröstduk går;

Och under korssets fot, där Altar-bordet står.

Dess duk utbreder sig i rosenröda wåder.
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Träd in du menighet! wid det Basuna-dunder,

Som mellan dubbla Chor af starka stämmors lopp,

Än skallar Herrans låf, — än ristar Templets grunder.

Och än de gyllne hwalf med bäiwan fyller opp.

Böj dina trötta knän, och i en helig dwala.

Med handen för din syn i samwets-lugn bekän;

Din Frälsare är född som mänskjo-slägtets wän,

At med sit dyra blod din synda-skuld betala.

Wälan! dit bröst begär en kunskap nu tillika.

Där du inom ditt skrank i tårar hukad står:

Om Frälsarns födslo-fest - så har Propheten Micha

Den Stjernans gryning spått för många tusen år.

Läs Skrifterna och märk! en ewig sannings styrka

Om alt hans dyra hwärf utgjutes til ditt wäl;

Ty buga dig än mer med en botfärdig själ,

At frögdas i hans namn och all hans godhet dyrka.

En kunskap mera klar skall här din själ uplysa,

Wid detta Sacrament Omskärelsen i dag:

Dess helga förebild, en tröst inom sig hysa

Som ger dig ljusets frögd i mörkrets willo-drag.

Det Lagens Herre war, som at sig uppenbara,

Fast utan synd och wank, blef människja i alt;

At Lagens skarpa udd sjelf underdånig wara

Och skingra alt det qwal som oss war- anbefalt.
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Det blod som prässas ut - Stig opp du man och qwinna!

Uti dess röda språng en förebild du ser

Af det som skulle snart för werldens synder rinna,

Och afgrunds wreda swalg i flamman qwäfwa ner,

Wårt Återlösnings-werk, - uti de sälla orden:

Beprisen Frälsaren, på denna Högtids-act.

I detta dyra namn afAngelen nu sagt.

Sig böje alla knän i himlen och på jorden.

,

[Tr. 1787]



N:o 20.

Öfwer Evangelium på

Söndagen efter Nyåret.

Math. 3: v. 13.

Så helgas oss i dag den dagen

Då Elementrens Herre sjelf

Wid brädden af en ringa älf,

Sig lutar ned, blir döpt och twagen,

Och saligt widrör wattubryn.

Hans fot det klara grunder hinner,

Och wattnet kring dess axlar rinner,

Wid tusen Änglars sång i skyn.

En tystnad ner i nägden råder:

Det enda gny där röjas kan,

Ar flodens sorl som af och an

I gräset breder ut sin åder

Wid wädrens swalka och behag.

Ej wreda blixt ur molnen ila,

Naturen skänks en ljuflig hwila.

Och jorden har en rolig dag.
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Men ack! en skröplig hand utsträckes

Utöfwer den hwars minsta blick,

Befaller tusen werldars skick,

At Solen tänds och Stjernan släckes;

At masken qwicknar i sitt skal.

At lif och död hwaran aflöser.

Märk på dens hjässa nu han öser

Den lugna floden frisk och swal.

Du werldens barn! du wrånga sinne.

Som långsen glömt din födslo-stund.

Betänk ditt döpelse-förbund!

Bind dina löften wid ditt minne.

Och twå dig ren i tårars bad.

Märk! härlighetens morgon randas!

Snart du den sista pusten andas

På wägen til den helga Stad.

[Senast 1786, Tr. 1787]



N:o21.

Öfwer Evangelium på

Trettonde Dagen.

Math. 2: v. 1.

Wid et sken af nattens stjerna,

Som så späd i molnet bran,

Genom öknen med hwaran

Trenne Wandringsmän sig ärna

Ned til Bethlehem i dag.

Tusen hinder dem beredas,

Men den eld hwaraf de ledas,

Lättar deras andedrag.

Odemarkens skrän och fasa,

Öknens tomhet, nöd och brist,

Röfwarns skymt från minsta qwist,

Nattens köld och dagens brasa,

Tigrars blixt och Lejons traf,

Sorgsna rop af slägt och wänner.

Fåfängt hindra dessa Männer,

Stjernans strålar krafter gaf



Mer ur molnen hon framskjuter,

Mera eldas deras fjät,

Tils för Frälsarns Majestät

All dess klarhet sig utgjuter

Ofwer et eländigt skjul.

Armod tittar ur hwar springa,

Och en åsna låg och ringa

Står där bunden, trög och fiil.

Lutad satt sig ner en Qwinna,

Bördig ifrån Juda-län,

Kring hwars hufwud, bröst och knän

Morgonrodnans flammor brinna

Mellan gyllne bloss och sken.

I sin famn bär hon Messias,

Wid dess blick alt blod befrias.

Mörksens kedjor krossas ren.

Kringhwärfd af så präktig låga.

Så gudomlig, dyr och klar.

Dessa Männer, en och hwar

Med ny andagt fram sig wåga

Och til jorden buga sig.

Werldens frögd de ej begära.

Här wins salighet och ära

I hwar bugning och hwar stig.



Sina skänker de tilbjuda,

Och med sträckta armar ge,

Myrrham, guld och rökelse,

Den nyfödda Kung afJuda,

Som Herodes wånda gör.

Stjernan nu i högre strålar.

Med Saphirens färgor prålar.

Och wid dagens fackla dör.

Skåden under sång och böner.

Denna krubba, detta hus!

Här upklarnar lifsens ljus:

Werlden här hugswalan röner,

Hjertat wärma och beskydd.

Döden syns wid tröskeln dräpen.

Mörksens Furste swart och häpen.

Skyn med Himla-hjeltar prydd.

[Senast 1786, Tr. 1787]
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N:o 22.

Ofwer Evangelium på

Första Sönd. efter Trett. Dagen.

Luc. 2. v. 42.

Bland Er, O mänskjor här!

Hwad stålthet röjer sig i ert förstånd at klandra?

Och inom Er hwad strid i satser mot hwarandra?

Er slutkonst blott en länk af brister och beswär.

Så högsta Läraren i dag i Templet lär

Wid de Leviters sorl som fram och åter wandra.

En weklighet wårt blod förwillar och förtär,

Behofwens rika mått Inbildnings-kraften retar.

Til högmod öfwer den, Sit bröd i stoftet letar

Och den, til et förakt som armods-kryckan bär.

Den obarmhertige, mot ömhets-känslan stretar.

Den girige är hård - Den falske tändren skär.

Och oskuld likt et Lam, som ned wid stranden betar.

Det sargas af en klo som det ej går förnär:

Men du på Lärostoln! som dyrt upstigen är!

Som med en ädel swett mot afgrunds gap arbetar

I templet ljud begär.
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Lyss! hör en röst! som stark sig genom hwalfwen bryter,

Från Zions-wäktare - til räddning på wår wäg.

Du swept i klutar - du - Och du i purpur säg,

Om ej en ömhets-tår ur dina ögon flyter

Wid prakten af det lugn som öpnar Templets skrud

Och om dit blod sin ångst i glädje ej förbyter?

Wid samtal med din Gud.

Så höj dit böneljud.

Du som förmåga fått och framför kreaturen

Ar i förträfflighet den första i naturen,

Som skönja kan dess werk och hwad en Gud förmår,

Du som allena främst med uprätt hufwud går

För alt hwad krälat fram ur tidens dolda wrår

Bland djuren.

O! du - du Christenhet som sett din stad uprinna

Wid Sannings-facklans brand utur Martyrers spår.

Af uppenbarelsen du tröst och aning når

Om werldens frihets-bref- Och det skal dig påminna

Hur Gud har skänkt sin Son, at dig lycksalig finna

Och en odödlighet din sista andedräckt.

I tro uppå hans namn, skal lifwet seger winna.

Och trotsa dödens udd i döden oförskräckt.

Besinna!!

Sen du en blödig syn kring jordens. sträcka sträckt,
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Så se den wilda Mor med nakna skuldror fräckt

På brända Öknars sand bland wilda djuren ströfwa

Af Solens lågor qwafd, med arm til hämd upräckt

At ej i bojors tyngd sit lif til döds bedröfwa,

Blif derför i din själ til tacksamhet upwäckt

Och uti Zions hus dit sälla tilstånd pröfwa

Du som i frihet född bebor et lyckligt land.

Men slå dig för dit bröst wid denna brödrens band.

Och åter hwälf din syn bort til den kulna strand

Der under drifwors is okunnigheten hwilar,

I nattens töcken stäld mot nordanwädrens ilar

Betagen Solens sken wid hafwets frost och rök.

Med längtan derför kom och til et tacksamt minne

At du så uplyst står i Nådens portar inne

Skild från den hedna hop i slemma gudakök,

Med offerknifwen fäst wid et nedsöladt linne.

Fall ned på dina knän, dig sjelf til jorden krök.

Och med et ödmjukt sinne

Njut Frälsarens besök.

[Tr. 1787]



N:o 23.

Öfwer Evangelium på

Andra Sönd. efter Trett. Dagen.

Joh. 2.

Bort på denna Högtids-timma,

Trummors klang och pipors skrål,

Och i öfwerflödets dimma
Bort med Bägarns gyllne prål.

Yra lekar, ystra seder,

Wällust, yppighet och flärd.

Tvungna löften, brutna eder.

Bort ftån denna bröllops-färd.

Märk! en Fest som namn bör bära,

Af den största på wår jord.

Och til Ägtenskapets ära

Prydd med måttlighetens bord.

Zirad med en mängd af Gäster,

Som i wåta ögons blund,

Hwar en ömt sit öga fäster

På så ömt och dyrt förbund.



Träd då fram ty du är buden,

Anskönt ej en Galilee;

Och du skal den högsta Guden

Uppå detta bröllop se.

Himlens Barn i korss och qwida

Under tårar och beswär

Skal du wid hans klara sida

Bröllopsklädda finna där.

Men i tysta steg framträda

Af en helig åtrå wäckt,

At din hela wandel kläda

Uti ödmjukhetens drägt,

Detta wilkor först bejaka

Dock besinna dig som gäst

Om med trohet wid en maka

Du är fäst ell' intet fäst.

Om et Faders hjerta andas

I det bröst du ömma tror?

Och om oskulds tårar blandas

I dit öga du som Mor.

Om din Broders stöd du blifwer,

När han willas widt och bredt,

Och om hjertat lydnad gifver,

Dem din warelse beredt!
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Utom en så helig låga

Ur dit samwets rena flarn,

Ar ju fåfängt lifwet wåga,

På så mörka stigar fram.

Ty det sken som sällt sig sträcker

Öfwer detta Ängla-Rum.

Med sin gryning dig förskräcker

Med sin bortgång gör dig stum.

[Tr. 1787]



N:o 24.

Öfwer Evangelium på

Tredje Sönd. efter Trettondagen.

Matth. 8: v. 1.

Samloms för at ordet höra,

Hörom Högtids-Klockans döhn!

Och med et upmärksamt öra

Böjom wåra knän til bön!

Templen öpnas, — Zions dunder,

Skiuts i starka stämmor ut :,:

Bröst och lunga dig utgjut!

At förtälja Himlens under.

Du som prydd med rosenkinder

Hälsans fägring glättigt strör!

Dig din glada prakt förbinder

At du här din lofsång gör,

När du ser i dag den swaga.

Den Spetälske Mannens hamn,

Buga sig wid Herrans namn

Med en rysning för hans aga.



O! hwad jämmerfulla läten

Säkert nu din andakt bryr:

Då dit öga mäter fjäten

Af det myckna folk som flyr

At i hopar sammanstöta

Rundt kring Frälsarn, när så sker

At han går från berget ner

För at denna usling möta.

Handen til hans hjässa sträckes,

Straxt dess hwita hud och hy;

Som af fjäll och sår betäckes,

Blir förwandlad, skön och ny.

Ögats eld upqwicknad strålar,

Läppen rodnar, munnen ler,

Lifligheten mer och mer

På den bleka kinden prålar.

Gören bättring!... tiden lider.

Himmelriket är hardt när;

Tänken efter hwad för tider!

Lasten dygdens lön begär.

Så i Galileen predikar

Denna man som detta lär

På et berg wid hafwet där,

Kring des fagra fält och wikar.



Gören bättring! tiden lider,

Men du, - gäck! - ty du är ren!

Så hwid hwart et steg han skrider

Hörs hans rop i Galileen.

Alsken dem som eder hata.

Skänk en huswill bord och rum.

Så war i Capernaum

Hans förmaning på dess gata.

Wid Stadsporten sig nedkastar

En Herodes Höfwidsman,

Som knapt under det han hastar

Andedrägten hämta kan.

En, han säger af de sina

Wärfwad under hans befäl,

Grufligt wåndas i sin själ,

Och hwar lem i wärk och pina.

Genast plågo-anden flydde

Och i samma ögnablick,

Höfwidsmannens gråt betydde:

Han blef bönhörd och han gick.

Du! som ned i Templet gråter,

Och har ingen själa-ro,

I förtröstan, hopp och tro

Börja nu din lofsång åter.



I som hungren, I som gråten!

Sagten edert jämmerskri!

Edra ögon fromt uplåten,

Salige nu ären I.!!!

Träden fram at eder rena

Wid et dukat nådebord;

Och til dessa Lifsens ord

Fästen eder tro allena.

[Tr. 1787]
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N:o 25.

Ofwer Evangelium på

Fjerde Sönd. efter Trettondagen.

Matth. 8: v. 23.

Hwad trängsel där wid sjön, bort wid Genesareth?

Af alt det myckna folk, som färdas fram och åter.

Som lyssnar til en röst. - En mun som sig uplåter

At stärka ordets kraft på et så ljufligt sätt.

Som i et ögnablick den sjukas wånda lisar,

Och som med blott et ord, när handen lyftes opp,

At en förwissnad hand, ger blodets friska lopp

Och i hwart underwerk barmhertigheten wisar.

Ho, är wäl denne Man? Som der på berget står!

Wid samlopp af alt kön i Judafolkets Ätter,

Som lutad, tyst och trött sig i en Farkost sätter.

Och Galileeska sjön i stormen genomgår?

Hwad nyss - den klara skyn? Hwad skymning den nu

sprider

Hwad hafwet höjer sig til jordens ångst och skräck?

Naturen swartnar bort, och månans hwita fläck

Wid alla windars brak längst in i molnet skrider.
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Ho, är wäl denne Man, som wädren näpsa tör?

Som på en bräcklig köl, den wågorna de bryta,

Kan hafwets swarta swalg i lugnets glans förbyta

Och stänga böljans fart inom sin hwass och rör.

Som widgar källans språng och den til strömmar

sträcker

Förbjuder regnets sqwal, befaller blixt och snö,

Som med en enda blick utöfwer land och sjö.

Framkallar dagens ljus och nattens fackla släcker.

O du! i undran stadd wid detta underwerk!

Du från dit täckelse nu saligt må befrias.

Det är just Davids Son - din Frälsare, Messias....

Beundra denne Man och på hans wandel märk!

I motgångs mist och storm wid hoppets ankar

hwila.

Och mot all afgrunds blixt med bönen wäpna

dig;

Til dess från denna kust, der grafwen öpnar sig.

Du får i samwets-lugn til din förwandling ila.

[Tr. 1787]



N:o 26.

Öfwer Evangelium på

Femte Sön. efter Trettondedagen.

Matth. 13: v. 24.

Mannen i sin åker sådde,

Bästa säd med tack och lof;

Owän kom,... och folket sof,...

Och wid det han åkren trådde,

Sådde ogräs dit igen:

Gick sin wäg, som ondskan plägar.

Lömsk och dold, på dolda wägar,...

Liknelsen förstår du den?

Åkren i sin späda gröda,

Skildrar hjertat ... det förstås.

Ordet, Säden är som sås.

Folket sofwande som döda,

Skildrar sorglöshet och flärd:

Owän, den som folket söfwat,

Ar just den som dig bedröfwat

På Förgänglighetens färd.



Människja! du främst bland djuren,

Som med uprätt hufwud går;

Som med snillets eld förmår

Dig ransaka och naturen,

Märk! för oskuld hwad försåt,

Hwad förgängligt dig omgifwer,

Knapt dit lopp du varse blifwer

För'n du willas på din stråt.

Yxen hörs i stammen hugga

Dig din bår .... du det ej wet.

Döm af tidens flygtighet.

Til din Sjutti-åra skugga,

Döm af alla tings natur!

Men gif akt, ty tiden ilar.

Döden på din tröskel hwilar,

Och din owän står på lur.

Se! en ek i grenar wriden.

Af urgamla rötters widd!

Buga tankfull, yr och spridd,

För naturen och för tiden.

Och betänk der du går fram!

Huru tiden fräter grenen,

Myllar blomman,... grusar stenen.

Och af stoftet strör et dam.



Hwad förgängligheten skrider!

Sköflar, .. och får aldrig nog,

Fordom der Palatset stog,

Skymtar nu et uselt lider,

Och der fasta Borgar förr,

Sina Torn och wimplar sträckte,

Syns de nakna murar bräckte

Med en måssig glugg och dörr.

Lät din ungdom dig påminna

Dina fordna wänners wal!

Märk! nu deras brutna tal,...

Se dig om .... och tungt besinna,

Hur der Barnens lek och stim,

Fordom hördes örat fägna.

Snart man skal dit stoft inhägna

Under hwalfwets hwita lim.

Kära wän! i dag hwad wänner,

Ser du skalkas kring dit bord?

Knapt din glada måltid gjord,

För'n du dödens kyla känner

I dit nyss upwärmde blod;

Och knapt du dit timglas släpper,

För'n din graf-dörr man tiltäpper.

Och slår kull din minnes-stod.



Kasta ögat i minuten,

På den rikas disk och mer,

Der han i sin iännstol ler

Tung - af drufwans saft: beguten,

Småögd, sticken, hes och röd.

Märk, hans gäspning, hwad den röjer

At hans själ ej mer förnöjer

Lyckans lumpna öfwerflöd.

An en gång, lätt ögat blicka

På en Skönhets öpna barm.

Bäst den andas hög och warm.

Börjar den sig undansticka

Platt och skrynklig, kall och bar.

Tiden der sin härjning målar.

Och förgängligheten strålar

Ur dess dunkla ögnapar.

Snart den stora skiljo-dagen.

Gryr wid Askans blixt och flod;

Har din wandel warit god.

Blir du af den handen tagen

Som til dygdens lön förmår

Af en god Gudomlig wilja,

Hwetet ifrån ogräs skilja.

Tänk på döden,... timman slår.

[Tr. 1787]



N:o 27.

Öfwer Evangelium på

Söndagen Septuagesima.

Matth. 20: v. 1.

Gäck! til din Herres wingård ut,

Du til hans tjenst är dyrt förbunden,

Gäck! redan nalkas tredje stunden,

AfArbetstiden snart til slut.

O! hur' din ungdoms-färg befläckas!

Du syslolösa där du står!

Och du med dina hwita hår!

Skal du med husbond längre gäckas.

Husbonden syns ännu en gång!

Wak up - hans wilja at förnimma!

Ren morgon-rådnans gyllne strimma,

Uprört naturens frögde-sång.

Hwad står du fåfäng där och tycker?

Och din dagspenning så försmår.

En penning, den af nåd du får,

Ehuru tungt dig bördan trycker.



Nu elfte Stunden - Husbond går

Med hesa rop och fromma böner

At skänka sina Arbets-löner,

För wiUig tjenst i trogna spår.

Men hot och knorr och kif och bannor,

Med inbilsk höghet om sin rätt,

Sig röjer på et wåldsamt sätt

I bistra ögnabryn och pannor.

Så buga djupt, och se dig kring!

Betänk din lättjeftilla dwala!

För hwad skal Husbond dig betala?

Hwad har du gjort - slätt ingen ting.

Derföre återstår dig mycke,

I tjenst och lydnad, ord och wärk!

Til ewighetens portar märk

Din wandring är et litet stycke.

[Tr.
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N:o 28.

Ofwer Evangelium på

Söndagen Sexagesima.

Luc. 8. v. 4.

En Sädesman gick fram bekymrad trött och trägen,

Och på sit Åkerland utkastade sin Säd;

Wid skymten af hans arm, hwar fogel på sit träd

Et glättigt qwitter höll, när somt det föll på wägen

Och somt förtrampadt låg.

Men hwad ur mannens famn åt hälleberget ströddes

Af wädrens wilda blåst, han snart förtorkadt såg;

Sen ej det minsta frö til mognad understöddes

Af Solens heta blick och rägnets warma wåg.

Somt ibland törnen föll i denna sånings-anden

Förqwafdt af ris och stör, det qwäfdes längre ner,

Somt föll i godan jord, gaf hundrafallt och mer,

Och Sädesmannen glad som ut åt nejden ser,

Såg axens ymnoghet kring de besådda landen.

Så syns den liknelsen ju wis

Gudomlig til sin tröst och styrka.

Det ordet är - i Zions Kyrka

Som utsås til en andlig spis.

Den Säd på wägen föll, skal eftertankan föra

Til dem som då och då

Med blödigt samwets-stygn de milda budskap höra
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Men hasta från sin stråt med et förstockadt öra

Och ordets kraft försmå.

På hällebergets brant den ädla Säden åter

Som inga rötter fick;

Är den som hjertat fromt, wid ögats flod uplåter

Til bot och bättring bögd men blott et ögnablick;

Och hwad bland törnen föll, det är de uslas skick

Som höra och gå bort, och som sig blott beswära,

Med winst och rikedom i wällust makt och ära

Som suga nästans blod på lättjans örnagått,

Men hwad i godan jord sin sälla mognad nått

Det är en Andlig dygd som ordet ömt förwarar;

Naturens Herre dem en ewig lust förklarar

Och han ock skär sin skjörd som han sin skeppa sått.

[Tr. 1787]
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N:o 29.

Ofwer Evangelium på

Fastlags Söndagen.

Luc. ISv. 31.

Du Barn! Du späda Flock!!! Som i Din oskuld

andas,

Och med en menlös blick, en trogen skygd begär.

För Dig knapt dagens skymt och ljusets fägring

randas,

Förän Du på Din wäg båd blind och fängslad är.

Din klagan och din gråt med ljufwa sorl bortblandas,

Tils werlden blir dig kär.

Du werldens Äldre Barn! - Du Främling bland de

Fromma,

Som blind uti dit lopp, tror tiden ej bli all.

Som fräckt på Lustans bädd har fält din

ungdoms blomma.

Och nu nedlutad bär en hiessa hwit och kall.

Hwi wil du Nådens Port än längre förebomma?

I bönen nederfall.
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Fall ner wid Jesu korss! ledsaga du de späda!

Och lär dig sjelf och dem at Jesu ord förstå!

Du torde stå tilreds den blinda at försmäda

Och wid hans trogna rop förargas i din wrå?

Men Jesu Davids Son! Han låte dig framträda!

Din syn at återfå.

[Tr. 1778, 1787]
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N:o 30.

Öfwer Evangelium på

Första Söndagen i Fastan.

Math. 4 Cap. 1 vers.

Mit under Afgrunds storm, wid bäfwan, blixt och

jämmer

Uprorisk, främst ibland de swarta andars tal,

Utur en swafwelflod som tiden aldrig dämmer,

Sjelf mörksens Furste syns med gnisslan, we

och qwal

Sit hufwud resa up, förföljd af straff och plåga,

I fjättrar och i band, at ut i öknen tåga,

Til djerfwa olyckswal.

De wilda djurens skrän fördubblar nattens fasa

Och öknens kala berg förmörka dagens rand,

Wid stjernans bleka flägt de wreda stormar rasa

Och wattnet sprutar ut sin hwita fragg mot

strand;

Den glada flock i skyn, sin kosa tyst förändrar.

När kringom denna rymd Naturens Herre wandrar.

Och för sin almagts hand.
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I fyratio dygn beklämd til själ och sinne,

Kringswäfwar här en hamn i enslighet

och nöd,

Han som sjelf axet skapt och kornets must

därinne,

Som sjelf femtusen män bespisat med
fem bröd,

Som wattnets salta skum i winets söttma byter;

Tänk! at så helig mund alt, intil brödet, tryter.

Och lifwets understöd.

Liksom et Lejon stolt, så listig som en Tiger,

Som ulfwen wild och grym emot det späka Lam,

Likså nu lögnens far med lömska fjät han stiger,

Och i förmätna tal sin fråga ställer fram.

Han bringa wil til synd, och all sin lydnad jäfwar.

Et Majestät som gör, at mörksens rike bäfwar

Och werldar bli et dam.

Gäck mörka anda bort ned i din rök och flamma.

Stäng til din afgrunds port för herlighetens dag,

Wet den du fresta tänkt, til knäfall, wet densama.

Ar Herren och din Gud som skipat dig sin lag.

Men Du, Du Jordens barn! fly ur din synda-dimma.

Du frestar än i dag, hwart ögnablick, hwar timma.

Din Gud och hans behag.

[Tr. 1778, 1787]



N:o31.

Öfwer Evangelium på

Andra Söndagen i Fastan.

Math. 15: v. 21.

Fromma Qwinna! Du som snyflFtar

Och för gråt knapt dagen ser,

Som i tårar dignar ner,

Och din hand mot skyn uplyftar.

Under knäfall, bön och hopp.

Torka dina wåta kinder.

Bryt dig genom alla hinder

Och ur stoftet res dig opp!

Store Gud! hwad qwal och fasa

. Har Du detta bröst tildömt,

Huru grufligt och hur ömt

Må en Mors förtwiflan rasa,

Wid en åsyn af sit Barn,

Som så många dödar qwälja,

Afgrund wil dess lif upswälja,

Mellan fjättrar, eld och garn.



Ropet nu af denna arma

Hörs bland folket långt ifrån,

0 Du Herre Davids Son!

Ofwer mig dig nu förbarma!

Herre hjelp mig! blef dess tal,

Hjertat orkar mer ej klaga,

Tryckt och klämdt af Himlens aga,

1 bedröfwelse och qwal.

Men hwad ödmjukhet och lydnad

Röjes i hwart fjät hon går;

Hwarje suck och hwarje tår.

Okar hennes helga prydnad

Under fromma tal och swar.

Trygg och dristig hon framhastar.

Sig på wägen nederkastar

Och i bön sin tilflygt tar.

JEsus bort på wägen wände,

Knapt hans ögon se dit åt,

Där den öma Modrens gråt

Troget teckna sit elände;

Följer med i hamn och häl;

Men ju mera hon blir pröfwad,

Frånwist, hädad och bedröRvad,

Mera styrka får dess själ:.
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Gud sit öra ej tiltäpper,

Sina läppar öpnar han,

Qwinnan frid och seger wann,

Hon sin Frälsare ej släpper

För'n han sagt: ske som du tror!

Tro och hopp sig sammanpara,

Milde Gud mit rop beswara

I mit Sodom där jag bor.

[Tr. 1778,77<?7]



N:o 32.

Öfwer Evangelium på

Tredje Söndagen i Fastan.

Luc. 11: v. 14.

Wårt hjerta inwigt til Guds ära

Och til den Högstas boning satt;

För mörksens andar dag och natt,

En wärkstad blir - En synda-lära,

Et orent rum, en ödeplats;

Det blod som kring wårt hjerta flödar.

Bär i hwar droppa tusen dödar.

Til detta Belzebubbs Palats.

Den gamla swarta andan swäfwar

Med lögn och list och hala fjät:

Som spindeln på de klara nät,

I sina garn sit rof inwäfwar

Och fräckt förswarar hwad han får;

Med fruktan, högmod, ångst och ifwer,

Alt ljus han ur sin hydda drifwer

At aldrig Nådens Sol upgår.



Ja! ålderdomens kulna dagar,

I samma synda-ordning fly;

Hwar dag tilreds en Boning ny,

Som mörksens Furste wäl behagar

Til dess han någon gång drifs ut.

Det hjertat som han öfwerhopat,

Flyr han til dess det rent utsopat

Å nyo blir hans rum til slut.

Det späda bröst som knapt lärt andas.

Inom en blick af några år.

För alla stormar öppet står

Där gamla syndaqwal bortblandas,

Med nya lustars trug och lock;

An guldets glänts wårt lugn beröfwar,

An winet syndaträlen döfwar,

An Delila och hennes flock.

Han då uti sin hämd tillåter,

Båd' bön och sång från själ och mund
Blott det ej sker af hjertans grund.

Och ögat ej botfärdigt gråter

Med blygsam syn til Nåde-Soln;

Hans Barn iklädas stilla seder.

Och ofta sjelf sit Barn han leder

Til Kyrkan och i Bigtestoln.



o JEsu du wårt bröst bewara!

At det din boning blifwa må,

At dina Änglar där ingå

Och drifwa ut den swarta skara,

Som til fördärfwet jagar oss.

Hjelp! när wårt lifsslut du bestämmer,

At wi ej kastas ned i jämmer

Wid afgrundsdunder, blixt och bloss.

[Tr. 1778, 1787]
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N:o 33.

Öfwer Evangelium på

Midfasto Söndagen.

Joh. 6:v. 1.

Wid Solens spridda sken på wattnets lugna

wågor

Et Skepp til stranden förs, alt folket samlat står,

Naturens Herre sjelf som ljusets eld och lågor

Och hafwets grundwal hwälft, ur detta Fartyg går.

Han trampar på det gräs, det frö, den knopp och

kärna

Som blomstras af hans Sol, som wissnar wid hans

stjärna.

Och fettmar i hans spår.

Nytt folk från Berg och däld, med sorl och trängsel

nalkas.

Den halta med sin staf, den blinda på sin bädd;

En krympling i sit skjul afÄngelns åsyn swalkas

Som omrör wattnets skum wid hälsokällans brädd,

Borttwinad, lam och lytt en hörs sin harm utprässa,

En annan på en bår uplyft sin hwita hjässa

I dödens swepning klädd.
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Bland trädens glesa skygd? - hwad bårar, skrank och

sängar?

Framskjutas mot hwaran wid folkets gråt och skrål,

En bjuds en hälsodrick! det wattnet man inmängar

Hans swarta läppar skyr med brutit tungomål;

I friska löf och gräs inswept en annan hwilar;

Men lifsens Herre syns, han bryter Dödens pihlar

Och syndarns räddning tål.

Nu afconrodnans rand på Himla-hwalfwet strimmar,

Snart glittrar Stjernan fram, och hafwet brusar sen,

Wår Frälsare wi sett anwända dygnets timmar

Til nåd och kärleks-werk som den betrycktas wän.

Här krälar folket kring, han ser dem brödet felar,

Hans kärlek dem hwar flock i vissa matlag delar

Snart til Femtusen Män.

Guds allmakt och hans wård om sina Barn wi wörda,

Wid denna måltids-Fäst i denna ödetrakt;

Det fromma Barnet tryckt af fattigdomens börda.

Den Rikes tröskel ser, hans Tafflar, guld och prakt;

Men en Elias måst wid Enbärs-Trädet klaga.

Då Achab på sin Tron all wällust sig tillaga

Med en otyglad magt.
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Du Fromma Barn! som tungt dit bröd med tårar

bryter,

Som glömd afJordens barn til Jorden lutad går;

Njut styrka i dit bröst, - ej nåd och räddning tryter:

I Oljo-krukans djup dit förråd än förslår.

Den Gud som minsta matk i minsta boning wårdar,

Han ej förgäter dig, tils du i lifsens gårdar,

Hans Rätter smaka får.

[Tr. 1778, 1787\
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N:o 34.

Öfwer Evangelium på

Femte Söndagen i Fastan.

Joh. 8: 46 v

Du arma Adams barn! Du Jude och Judinna!

Som i dit onda blod et bittert hjerta bär,

Förstockad wid en röst som dig den wägen lär

At lifsens sanna ljus uti din öken hinna,

Där du dig undangömt bland lustar och begär.

Din blindhet tör i dag liksom dit högmod wåga,

Förmätit ställa fram Pilati fräcka fråga

Hwad sanning är?

Om då dit bröst beweks? Om dina wilda seder

Förmildras af dens ord hwars röst du hör i dag;

Så swarar dig en Gud. - En ewig Sannings-Lag,

Jag Sanningen är sjelf; Jag lögnens straff bereder,

Min Allwishet och Nåd, min wilja och behag

Min höghet öfwer alt, hwad högt i tankan spelar,

Et heligt wäsend bär förutan tid och delar.

Alt, alt är Jag!
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Ja! i wår starka Själ en sanning ju predikar,

Belöning eller straff röjs i hwar andedrägt;

En Sanning at dens arm som mörksens lågor släckt,

Wår synd hwart ögnablick på nytt på korsset spikar

Sen wi med dagligt knorr wår hand til skyn utsträckt;

At all Naturens krets utbredt en sannings-lära,

At himmel, jord och haf och wädren bär Din ära

I minsta flägt.

[Tr. 1778, 1787\



N:o 35.

Öfwer Evangelium på

Palm-Söndagen.

1 Cor. 11.

Onde barn! - - I afgrunds fångar

Som med bäfwan i ert bröst

Inom edra mörka gångar

Gömmen er för Herrans röst:

Waknen ur er sömn och dwala

Wid så milda kärleks-ord,

At med eder Gud få tala,

Wid hans egit nådebord.

Du som för din räkning swigtar

Och din syn til korset wändt:

Kom! din Gud för dig insticktar

Sit Förenings Sacrament.

Slit dig lös från alla hinder.

Och med trones öga märk!

Hur' sig Gud med dig förbinder

Uti detta Nåde-werk. -



Dig bör mera ej förfära

Dundrets blixt från Sinai:

Träd du Helgedomen nära!

Den skal dig et Zion bli.

Med et hjerta ömt förkrossadt,

Och med en botfärdig bön,

Blir dit syndaband aflossadt

Och din klädnad hwit och skön.

Men du som hwart steg afmäter,

Listigt til din nästas fall;

Under det at du förgäter

Den dig ser och dömma skal.

Du som med et bittert sinne

Trottsar nåden i din nöd;

Nog med Judas blir du inne

Men din måltid blir din död.

Ar det hjertat som du döljer

Dig til harm i bröstet satt;

At din broder du förföljer

At du wredgas dag och natt:

At dit högmod skal befalla,

Tror du det? Til ewig skam

Redan mörksens wågor swalla,

Kring din själ då du går fram.



Kan din ondska sig inbilla,

At en suck! - - en prässad tår,

At et ord som ljumt och stilla

Utaf dina läppar går.

Skal med frid til högden höjas

Och beswaras på din jord?

Hwi må dina knän då böjas?

Gäck din wäg från Herrans bord.

Tror du, - då din hand du rycker

Från den armas hjelp och tröst,

At du dig til Frälsarn trycker

Som Johannes til hans bröst.

Ack! hwad we! - Hwad skräck och plåg;

Hwad förfärligt öfwermod.

Swara mig på denna fråga:

Ar du wärdig Christi blod?

Dina lustar tyglöst rasa

Under täta Samwets-slag,

Tils du ur dit skjul med fasa

Någon gång ser ljus och dag.

Dig dit samwet slår och klämmer.

Ögat brister ut i gråt;

Men du glömmer snart din jämmer

På din gamla syndastråt.
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Lögn och flärd dig så förwillar

At då nästans fel du ser,

Du med nedrig köld dem gillar,

Och åt all hans ofärd ler.

Se dig om och ömt betrakta,

Om det ägnar dig som gäst,

At Guds Änglar dig upwakta

På din dyra Nattwards-fest.

Buga dig då ned til jorden.

Fly förderfwets ödemark;

Sök förtröstan i de orden:

Gud är i de swaga stark.

Lät din gråt och dina böner,

Wittna om din högsta skatt.

I din Nattward du då röner

Lifsens Sol i dödens natt.

[Tr. 1778, 178

A
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N:o 36.

Öfver Evangelium på Långfredagen.

Luc. 23:32.

Blygs, Judas, der du går ned från Pilati trappa

Af sorg och tårar tärd i oljoträds-allén;

Gråt - grufva dig och läs - din ånger är för sen,

Då, af din pung förledd, du gick att kyssa, klappa

Din trogna Mästare, från guldets smitta ren:

Gäck, hölj ditt anlete inom din bödlakappa.

Och smyg din skugga bort vid nattens hemska sken.

Ja, vid så blodig kyss all mensklig ondska ryser:

Dess hämdeskri till skyn din afgrund eldar mer;

Från Judas - ja, från dig härstammar falskhet ner.

Der du i Caiphe gård bort vid hans koleld fryser,

I hjertat kall och grym mot den din mun tillber.

O! mer än lyktor, bloss ditt falska öga lyser

I mörkret bland en svärm af prester pharisér.

Till varning dig ett sken i helgedomen hotar:

På himlahvalfvet svärd, krigsvagnar, rytteri;

Den stora koppardörrn sprang upp, från reglar fri,

Hvars tyngd besvek en arm af flera starka rotar.

Tillbommad och i lås ... Jerusalem, hvad skri!

Förlåten remnar tu ... Den grund, som templet fotar.

Vid rök och jordaskalf tycks snart uppslukad bli.
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Likflillt du väpnar dig, att med en mordisk ijfver

Förråda menlöst blod på salighetens stig;

Med våld i trängseln främst ditt huivud höjer sig,

Att öfver axeln se hvad dom Pilatus skrifver,

Så brydsam i beslut, som der i pennan vig;

Din Herre och din Vän med hån bespottad blifver

Och nu på Golgatha korsfästes utaf dig.

O menighet, som fromt i Zions tempel niger,

På denna dyra dag i sorgedrägter klädd:

Som saligt på din väg upphunnit Kidrons brädd!

Ryck närmer Golgatha, hvars fasa du förtiger.

Fast uti tårars flod du badar blyg och rädd:

Der ser du Frälsaren, hur han på korset stiger.

Med törnekronan krönt, i purpurmanteln hädd.

Bland stafvar, lantsar, svärd sig Rådets hjessor höja

Och folket flocketals, med bistra huf^uden.

Från höjden stormar ner, och åter dit igen,

Att i förmätne blick sitt arga hjerta röja.

Der blodig på sin sköld krigsknekten tärningen

Framrullar några kast - det spelet tycks förnöja;

Han kastar än en gång och vinner kj ortelen.

Från nejdens mörka vik bland blossen fram och åter

Syns Frälsarns kors mot skyn uppflamma då och då;

Johannes snyftande; Maria lika så,

Bortbleknad i sitt dok, med hvita kinder, gråter;

Men hennes trötta knän till jorden digna må.

När ättikkärles sprund en Jude skälmskt upplåter,

Vid ropet af dess Son: Mig törstar ... lät migfa ...



Fall ner, o menighet! Ett ögnablick än dröjer,

Förrn, i din andakt stärkt, din svaghet njuter stöd.

Ditt skuldregister känn, och dina likars nöd,

Som äga lika skäl till samma ångst du röjer;

Dock som att Frälsarns blod har utsläckt afgrunds

glöd.

Så vet att denna Man, som nu sitt hufvud böjer,

Ar Herren och din Gud - din sköld i lif och död.

[Tr. 1



N:o 37.

Öfver Evangelium på Påskedagen.

Marc. 16:1.

Med din fot på grafvens brädd,

Dit hvar blick du närmre träder,

Vandringsman! i hvad för kläder

Ar du till din resa klädd.''

Huru har du dig bedragit,

Huru mörk är din gestalt,

Se'n ditt blod, i Dopet tvagit,

Nyss blef renadt öfv^erallt!

För ditt slägtes häpna syn.

På ett träd, ur jorden brutit,

Frälsarns svett i droppar flutit

Vid naturens sorg i skyn.

Folken än i dag bekänna.

Ända in i grifcevrån:

Sannerligen var ock denna

En rättfärdig man - Guds Son!



Öfvergifven utan tröst,

Att Guds vredes domar lida,

Ser du dem, som vid hans sida

Fordom lutat till hans bröst,

Honom lönligt öfvergifva

Och med ögonen ihop

Liksom du i sömn förblifva

Vid hans marter och hans rop.

Nå, om en botfärdig gråt.

Läsare, din klagan öker

Och om Christi graf du söker

På en oss så törnig stråt:

Bönens kraft ditt mod upphjelper,

Som du tror, så skall dig ske;

Ty den stenen. Ängeln stjelper,

Bådar din uppståndelse.

Vägen, som du vandra bör.

Just den vägen, som du söker,

Sig i villostigar kröker

Och din syn så lätt förför.

Men om skumt ditt öga villas

På så mörk och farlig stig.

Ingen ursäkt för dig gillas,

Väktarna förvarna dig.



Fäst vid Korset ditt förbund:

Vägens längd, hvad vill den säga

Mot att tåligt öfverväga

Vansklighetens korta stund?

Korsets tyngd din skuldra pryder,

Tårar gör din vandrings prakt

Men vet hvarje tår betyder

Mer än tusen verldars prakt.



N:o 38.

Öfver Evangelium på Annan Dag Påsk.

Luk. 24:13

Blif när oss, ty dagen skrider,

Snart tillstundar aftonen;

Då som trötta vandringsmän

Med begäret närmre lider

Till vår hvila tyst och nöjd ...

Hoppet gläds att solens strålar

Morgondagens fägring målar

I en sky af lust och fröjd.

Styrk, o Gud, min bön, så trägen,

På den väg mig förestår,

Der jag tungt och modfälld går

Och så lätt misskänner vägen.

Som till mörkrets afgrund för;

Verldens giller för mig döljas

Och med blomster öfverhöljas.

Dem min ovän kring mig strör.



I en så förskräcklig timma,

Store Gud! hvart skall jag fly?

Vredens ljungeld i din sky

Qväfver nådens glada strimma

Och min hjessa nederslår:

Fåfängt jag min kedja lossar,

Mose dunderslag mig krossar.

Blixten genom hjertat går.

Dödens ångst mitt slagna sinne

Till förtviflans vinklar för;

Enslighet min vånda gör,

Fruktan fängslar blod och minne.

Ängslan allt mitt inre tär ...

Räck mig handen i min våda,

Med förtröstan mig benåda

På den väg mig banad är.

Hjelp, o Gud, och dig förbarma,

Af ditt rika kärleksmått,

Att ett barn som vilse gått.

Med din nåd du må omarma,

Se'n det stapplat på sin fot:

Jag från dig mig gittat skilja,

Derför nu min fria vilja

Dubbelt brutit dig emot.
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Som jag låtit mig förblinda

Uppå verldens falska stråt;

Så lät nu min bön och gråt

Dina vredes händer binda:

Hjelp, - jag släpper dig ej förr;

Styr, o Gud, se'n så min handel,

Att jag med en helig vandel

Nalkas må min griftedörr.

[Tr. 1788]



N:o 39.

Öfver Evangelium på

Första Söndagen efter Påsk.

Joh. 20:19.

Läs i Skriften, ser du skrifvit,

Hur vid verldens första skick

Dig blef detta löftet gifvit

Af en vredgad gudablick.

O! olycklige! nu frukta,

Ängslan följe dina spår:

Ja, det bröd, din ångst besår.

Skall din anletssvett beftikta.

Inom Edens sälla sköte

Och dess fruktförbudna stråt

Adam vid sin Evas möte

Var så artig att han åt.

Giftet, tändt i blod och leder,

Kostade vårt slägtes frid.

Tills med fröjd, ur afgrunds strid.

Frälsarn helsar: Frid med eder!
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Salighetens lust förbida

Af hans tal, som Ordets vän,

Men hans genomstungna sida,

Du, klentrogne Thomas, känn!

Gäck, bekänn, till Zions heder,

Hur han afgrunds portar bröt;

Vid det blod, hans sida göt,

Helsar folken: Frid med ederl

[Tr. 1788]



N:o 40.

Jule-Tankar

Löftet gladt fullbordat är,

Sjungom nåd i Zions gårdar,

Du som Helgedomen wårdar,

Och den gyldne Kalken bär:

Må din sång i Templet höras,

Ej med Lagens torndöhn mer;

Fall wid Nådastolen ner.

Lät ditt bröst til andakt röras.

Af Guds kraft:: En Jungfru ren,

Uti Bethlehem du fmner,

Skynda dig - än Stjärnan brinner

An hon lånar dig sitt sken.

Fölg med Herdarna så nära

At du trampar deras spår;

Salighetens Sol upgår,

Kom! at fram ditt offer bära.



Frälsarn är dig född och rår:

At ditt Frihets-bref dig bjuda,

Sjelfwa Hjelten utafJuda,

Herden för de slagna får,

Nalkas til ditt synda-gille

Där du går en mörksens Träl,

Med en rysning i din själ,

Höj din Andakt - sänk ditt Snille.

Gif din Frälsare et rum

I ditt bröst af synden fläckadt,

Den din stolthet ofta gäckat

När din andakt warit ljum.

Du din frid i födslen tappat,

Innom dina Fäders blod

Och din Frälsare så god

På din dörr nog länge klappat.

Tänk på ewighetens längd.

Under lifwets korta blomma,

Ej ditt bröst så förebomma.

Håll ditt hjertas dörr ej stängd.

Herren ropar til ditt öra:

Menniska! mitt händers wärk

Sakta dig - och mins och märk!

Lät min hand dig ensam föra.
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Sjelf jag dig ju teknat har,

Uppå mina milda händer,

Fly den stråt til afgrund wänder,

Wälg min Himmel säll och klar.

Kom at lifwets brunnar smaka,

Lifsens watten styrke dig.

Lämna dina mörka stig

Och skänk mig ditt lif tilbaka.

Gud försonad är i mig,

Jag har welat prässen trampa.

För ditt öga tändt en lampa

Som ej kan förwilla dig.

Rik af nåd min Spira sträckes

Och ditt rike i min famn.

Njut förtröstan i mitt namn,

Afgrunds-elden straxt utsläckes.

Frögda dig utaf min nåd,

Lägg din hand i mina händer.

Gäck! - omgjorda dina länder.

Lyd din milda Faders råd.

Fridens lugn ditt bröst ej saknar

I din sista andedräkt,

Nej ditt stoft ur jorden wäkt

I förklarad ära waknar.
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Bland Er, O mänskjor här S. 61 S. 54

Blif när oss, ty dagen skrider 107 80

Blygs, Judas, der du går ned från Pilati

trappa 101 77
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D.

Du arma Adams barn! Du Jude och

Judinna! 94 72

Du Barn! Du späda Flock!!! Som i Din

oskuld andas 81 64

Du dyra Man på denna dagen 40 37

Du gjorde wäl du kom! så en Corneli-

us talar 43 40

Dyre Bror! afJungfru födder 17 14

E.

En Människa, som aldrig skadde 5 11

En Sädesman gick fram bekymrad

trött och trägen 79 63

En Sol, som lyst och wärmt, går skön

och stilla neder 19 15

Ett Folck i dag en krona wrider 28 20

Et uprördt folk i dag, sig sjelft ej stilla

wet 25 19
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Fader, omsorg hafom mig S. 30 S. 21

Fromma Qwinna! Du som snyfftar— — 85 67

G.

Gäck! til din Herres wingård ut 77 61

Gif ackt! - Läs Templen opp, sig da-

gens gryning tänder 53 49

H.

Herodes! hwar är du? Tyran! ditt stoft

mig retar 48 45

Hö äst du? ftågas dig. Betänk i dag

och säg 42 38

Hwad trängsel där wid sjön, bort wid

Genesareth? 71 58

1.

I Adams barn! som Er inställen — 8 12

j.

Jag swettas under syndsens bädd 21 16

L.

Läs i Skriften, ser du skrifvit 110 81

Löftet gladt ftillbordat är 112 82

M.

Mannen i sin åker sådde 73 60

Med din ft)t på grafvens brädd 1 04 78



Register 117

Text Komm.
Min anda! hasta dig, utur din dwala

opp; S. 22 S. 18

Mit under Afgrunds storm, wid bäf-

wan, blixt och jämmer 83 65

Märk! i stjernor, sol och watten 38 35

N.

Nej! Juda-folk, det går för wida 14 13

Nyss sågs med öpnad glans sig Him-

lens skyar skilja 45 42

O.

Onde barn! - - 1 afgrunds fångar 96 74

S.

Samloms för at ordet höra 67 57

Simeon! hwad helig syn?— — - - — — 50 47

Så helgas oss i dag den dagen 56 51

W.

Wid et sken af nattens stjerna 58 52

Wid Solens spridda sken på wattnets

lugna wågor 91 70

Wi se i dag en Man som Herrans folk

bebådar 34 32

Wårt hjerta inwigt til Guds ära 88 69
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KOMMENTAR





Bellmanssällskapets mål för Standardupplagan är en full-

ständig utgåva av Bellmans skrifter.

Bellmans religiösa diktning, som trots en relativt liten

kvantitet omspänner hela skaldens författarliv, presenteras i

denna volym. Här har dock endast andliga originaldikter

medtagits, alltså ej Bellmans översättningar av tyska psal-

mer och sonetterna av v. Schweinitz (se nedan). Dessa

kommer, tillsammans med hans övriga översättningar, att

ingå i en separat volym av StU.

Vid sidan av textkritiska anmärkningar och textförkla-

ringar har jag i kommentaren inskränkt mig till att belysa

Bellmanstexternas förhållande till bibeltexten, till äldre

andlig litteratur och till strömningar inom samtida svensk

teologi. En utförligare genomgång av dessa aspekter redovi-

sas i min akademiska avhandling / Zions tempel, Carl Mi-

chael Bellmans andliga diktning, Göteborg 1986.

Jag har sålunda avstått från att diskutera förhållandet

mellan här utgivna texter och Bellmans övriga diktning,

t ex den bacchanaliska. En sådan diskussion kräver en stör-

re översiktlighet än isolerade kommentarer till enskilda tex-

ter kan ge. Läsaren hänvisas i första hand till Lars Lönn-

roths "Zions och Bacchi tempel. Förhållandet mellan Bell-

mans religiösa och bacchanaliska diktning" ( Tio forskare om
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Bellman, Filologiskt arkiv 20, Sthlm 1977), till Stina Hans-

sons Ett språk för själen. Litterära former i den svenska an-

daktslitteraturen 1650— 1820, avsnittet "Bellman och be-

traktelsen" (Göteborg 1991) och min egen uppsats "Fred-

mans religion - ett parodiskt alternativ till kristendomen"

( Ur Bellmans värld och Fredmans, Sthlm 1991).

Kontinuiteten mellan Bellmans religiösa diktning och

äldre andlig diktning är påtaglig. I dikten uttryckes det tra-

ditionella kristna budskapet för uppbygglig läsning eller

kyrklig sång i församlingens tjänst. Den unge Bellman skri-

ver 1757-63 flera poetiska betraktelser över långfredagens

tema och texter och ett par versbetraktelser över evangelie-

texter. Evangeliet innehöll söndagens bibliska budskap och

skulle enligt 1686 års kyrkolag utläggas av prästerna på

predikstolen.

Den unge Bellman vann anseende främst som författare

till uppbygglig poesi inom kyrkolärans ram och som över-

sättare av andaktslitteratur. Han ingav till den psalmboks-

kommitté, som tog fram provpsalmboken 1765-67, sju

översättningar av psalmer ur den tyska Halle-psalmboken,

bl a Paul Gerhardts O Haupt! voll blut und wunden, och en

originalpsalm. Fader, omsorg hafom mig— Bellmans enda

kända psalm för den svenska psalmboken, dock intagen

endast i provpsalmboken 1765.

Parafraser över bibeltexter för att sjungas eller läsas vid

andakten var en etablerad genre inom den andliga poesin i

den protestantiska världen, med företrädare i Tyskland som

Martin Opitz (1597-1639), Johann Heermann (1585-

1647), Johann Rist (1607-1667), Andreas Gryphius

(1616-1664) och David von Schweinitz (1600-1667). I sin

översättning redan 1757 av några av den sistnämndes be-
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traktelser för passionstiden Hundert Evangelische Todes-Ge-

dancken med titeln Evangeliska Dödstankar visade den unge

Bellman prov på sitt poetiska kunnande genom översätt-

ning av fyra av von Schweinitz' sonetter över evangelietex-

ter, som först behandlats på prosa i betraktelserna.

Parafraser över gudstjänstens bibeltexter var också i Sve-

rige sedan gammalt en etablerad genre. I 1695 års psalm-

bok ingår bl a en grupp psalmer under rubriken Psalmer

öfwer några Söndags Evangelier (N:o 201-215) med bidrag

av kyrkliga förgrundsgestalter som Luther, Olaus Petri och

Laurentius Petri. Inom denna tradition skrev även Dahlsti-

erna och Runius versbetraktelser över kyrkans evangelietex-

ter. Också i pietismens sångsamling Mose och Lamsens wisor

ingick psalmer över evangelietexterna.

Betraktelser på vers över kyrkans predikotexter är den

genre Bellman huvudsakligen kom att ägna sig åt inom

den religösa diktningen under vissa tider livet igenom.

Kanske har Bellman skrivit en del av dem till melodier,

även om ingen melodi fmns angiven. Gunnar Hillbom och

James Massengale har visat att textformen hos några stäm-

mer överens med melodin till Fredmans sång N:o 18

{Fredmans sånger 1992:2, s. 218 fE) men åtskilliga av de

andliga poemen som bl a saknar jämn strofmdelning passar

endast för läsning. Kring årsskiftet 1770-71 publicerade

Bellman i Dagligt Allehanda åtta betraktelser över evange-

lietexterna för kyrkoårets första sön- och helgdagar och

1778 en serie på sju sådana poem för söndagarna närmast

före påsk. Serien från 1770-71 gav han även ut 1780 i ett

litet häfte med titeln Betraktelser Öfwer Åtskillige Evangelis-

ke Texter.

Dikterna har i denna utgåva samma lydelse som i DA
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men med åtskilliga ändringar i stavning och interpunktion.

Bellmans mål att presentera en komplett poesiandaktsbok

med betraktelser för alla kyrkoårets sön- och helgdagar för

att användas vid helgens andakt i hem och kyrka av "det

Swenska Zion", förverkligades ej helt: Zions Högtid, Första

häftet, 1787, omfattar poem för kyrkoårets 25 första sön-

och helgdagar — fr o m första söndagen i advent tom
palmsöndagen — och någon fortsättning kom inte ut,

även om ett första ark av ett andra häfte trycktes 1788.

Då Bellmans egenhändiga handskrifter till de religiösa dik-

terna ej är bevarade utom ifråga om "Öfwer Lång-Freda-

gen. 1763". återges övriga dikter efter samtida tidnings-

tryck som med säkerhet kan attribueras till Bellman, efter

avskrift av egenhändig handskrift (N:o 10), efter samtida

sista diktsamling auktoriserad av skalden (Zions Högtid,

"Ausgabe letzter Hand") samt tillförlitliga avskrifter av

samtida tryck enligt förteckning nedan:

I. Handskrifter.

Tillhörande Stockholms Stadsmuseum:

Handskrifter av CM. Bellman, Ofwer Lang-Fredagen. 1763.

Ett Folek i dag en krona wrider sign. A 272/58:5.

Dikten ingick i den ms.-samling som Adolph Bellman

kallade Potpurie och enligt Eichhorns kommentar förärade

Bellmanska sällskapet 1832. Ms.-samlingen övergick på

1800-talet i familjen Bonniers ägo men splittrades när Isi-

dor Bonnier sålde den på Stockholms stads auktionskam-

mare den 11 april 1931. Diktmanuset Ett folck i dag en
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krona wrider inköptes av prof. Jöran Sahlgren och köptes

från honom av Stockholms Stadsmuseum 1957.

Manuskriptet har underskriften CM. B. och bedömes

vara egenhändigt, troligen en renskrift av ett första origi-

nal.

Tillhörande Riksarkivet.

Handlingar ang. provpsalmboken 1765-67, Bellmans psalm

"Fader, omsorg haf om mig", Prästeståndets arkiv, K 58

N:o 65 H.

Överskriften "Bellmann", troligen av Olof Rönigk, se-

kreterare i psalmbokskommittén, anger författaren. Texten

är en avskrift, troligen av Rönigk.

Tillhörande Linköpings Stifts- och Landsbibliotek:

Bellmans ännu otryckta sånger, Häfte nr 7, P.A. Sondéns av-

skrift av det tryckta, nu förlorade, första arket av Zions

Högtid, andra häftet, Stockholm 1788. Sign. W 57. (Son-

dén)

IL Tryck.

1) Lärda Tidningar \757-G\. (LT)

2) Dagligt Allehanda \770-7\, \77% och 1787. (DA)

3) Bellman, C.M., Betraktelser Öfwer Åtskillige Evangeliske

Texter, Stockholm 1780. (Betraktelser)

4) Bellman, C.M., Zions Högtid. Första Häftet, Stockholm

1787. (ZH)
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5) Samlade Skrifter af Carl Michael Bellman, utg. av J.G.

Carlén, I-IV, Sthlm [1855-] 1861. (CU 1-4)

6) Skrifler af Carl Michael Bellman. Ny samling, utg. av C.

Eichhorn, I-II, Sthlm [1876-]1877. (EU 1-2)

Stavningen i den här tryckta texten följer egenhändigt Bell-

man-manuskript (N:o 9), tidningstryck som bedömes åter-

ge Bellmans manuskript, avskrift av egenhändig handskrift

(N:o 10), av Bellman auktoriserad sluthg textversion av

dikterna i ZH och Sondéns nämnda avskrift.

Normaliseringen av texten har inskränkts till följande

ingrepp: Varje versrad har fatt stor begynnelsebokstav, även

där handskrift har liten. Bindestreck har i några fall tillagts

i uppenbart sammansatta ord eller strukits för betydelsens

skull. Det ofta inkonsekventa bruket av stor eller liten be-

gynnelsebokstav på substantiv återges oförändrat. Förla-

gans interpunktion, som stundom markerar en dramatisk

recitation med pauser och känslouttryck, återges i princip

oförändrad. Avvikelse anges i kommentaren.

Texterna har ordnats kronologiskt, dock har dikterna i

ZH återgetts enligt ordningen i denna samling och ej efter

tillkomsttid.

Kommentarerna är för varje dikt i tillämpliga fall upp-

ställda enligt följande schema:

\. Källor.

Detta avsnitt inleds med en källförteckning där källorna

har ordnats kronologiskt. Huvudkällan är kursiverad.
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2. Avvikelserfrån förlaga.

Varje avvikelse, även ifråga om stavning och interpunktion,

redovisas.

Om denna rubrik saknas följes förlagan diplomatariskt.

3. Varianter.

Under denna rubrik anges i förekommande fall tidigare ly-

delse i dikter, som efter ändringar intogs i ZH. De talrika

avvikelserna betr. stavning, t ex stor eller liten begynnelse-

bokstav, och interpunktion redovisas ej, då apparaten skul-

le bli alltför tung. Variationen i interpunktion och stavning

är påfallande stor i dikternas olika tryck.

Under rubriken Psalmbokskommittén anges för Bell-

mans psalm Fader, omsorg hafom mig (N:o 10) dels ano-

nyma ledamöters förslag till ändringar av Bellmans text,

dels de ändringar som genomfördes av kommittén i psal-

men i dess lydelse som N:o 74 i provpsalmboken 1765.

4. Textförklaringar.

Dessa är merendels kortfattade översättningar av ord som

försvunnit ur eller är mindre vanliga i modernt språkbruk

och av sådana som genomgått en påtaglig betydelseutveck-

ling. Vissa sammanhang har krävt utförligare bl a exegetis-

ka kommentarer.

5. Sammanfattande kommentar.

Evangelietextens bibelställe och huvudtankar anges för att

möjliggöra en jämförelse med dikten.

I förekommande fall kommenteras dikten som helhet,

varvid poängen i bibeltexten och poemet framhålles och

särskilda företeelser belyses, bl a exegetiskt.
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Utformningen av föreliggande volym följer StU XIII,

som bär Gunnar Hillboms signatur. Docent Hillbom har

även med största intresse aktivt följt mitt arbete och gett

mig goda uppslag och råd. Det är mig ett nöje att här göra

detta erkännande och ge uttryck åt min stora tacksamhet.

Volymen har kunnat utges tack vare det generösa anslag

till tryckningskostnaderna som beviljats av Statens huma-

nistiska forskningsråd och det bidrag som lämnats av Os-

kar, Mathilda och Gottfrid Mattsons stiftelse.

Jönköping i april 1993

Sven Thorén
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S. 5—7: N:o 1. En Människa, som aldrig skadde

Tryckt i LT 1757-03-17 N:o 22 under rubriken: "Följande

werser, som nyligen äro inlemnade, förtjäna, at här blifwa

införde:". Under slutstrofen anges författaren: Carl Micha-

el Bellman.

Trycket får anses som originaltryck efter Bellmans egen-

händiga, nu förlorade manuskript.

Texten återger originaltrycket.

Textförklaringar:

S. 5 r. 1 skadde, ä. form för skadade. — r. 2 samwet, ä.

form för samvete, vanlig i äldre bibelsvenska. — r. 7 hädd,

hädad, smädad. — r. 11-12: Enligt den ortodoxa dogmati-

ken var Kristus Herre i maktens, nådens och härlighetens

rike, men förnedrade sig, antog människornas villkor och

offrade sig för dem i lidande och död. — r. 1 5 skul, skulle.

— r. 16 hulpit, hjälpt.

S. 6 r. 20 uplifiuer, upplivar.

S. 7 r. 4 spände bälte, gick i närkamp. — r. 12 matk, mask.

— r. 16 förutan tal, otalig, utan gräns. — r. 24 Israels Tröst,

dvs Kristus-Messias.

Dikten är en opersonlig utläggning av ortodoxins lära om
gudamänniskans paradoxala offergärning, en kyrklig kris-

ten förkunnelse i poetisk form. Uttryck för individuella re-

ligiösa erfarenheter är främmande för en äldre tids kyrkliga

poesi.
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S. 8—13: N:o 2. IAdams harni som Er inställen

Tryckt i LT 1757-04-07 N:o 28 under rubriken "Gudeliga

Långfredags Tankar:". Under slutstrofen anges författaren:

Carl Michael Bellman.

Trycket får anses som originaltryck efter Bellmans egen-

händiga, nu förlorade manuskript.

Texten återger originaltrycket.

Textförklaringar:

S. 8 r. 3 Afrätts plats, avrättningsplats, dvs Golgata. Läsarna

tänkes bli samtida vittnen till dramat.

S. 9 r. 6 båter, båtar, gagnar. Strofen anspelar på att Petrus

förnekade Jesus men ångrade sig och grät; jfr Mark. 14:66-

72. Tankegång: det är svårt nog att bli förorättad av en fi-

ende men än värre att svikas av vännen Petrus. — r. 22

snällt, snabbt.

S. 10 r. 3 Lifsens Sol, Jesus. — r. 7 anspelar på mörkret och

jordbävningen vid Jesu död; jfr Matt. 27:45,51. — r. 10

qwad, sjöng (dvs sin hälsning "Hosianna"). — r. U af-

grundy dvs de onda makterna. — r. 18 illgrepp, illfundig-

het, svek.— konst, list.

S. 11 r. 9 Förste, furste. — r. 17-24 jfr Luk. 23:45,48: de

som bevittnade de märkliga händelserna med bl a jordbäv-

ning slog sig för sitt bröst.

S. 12 r. 1-3 om den botfärdige förbrytåren på Golgata; jfr

Luk. 23:43. — r. 9-16 anspelar på uppgiften att mörker

kom över landet, att förhänget i templet brast i två delar

och att döda uppstod i samband med jordbävningen vid

Jesu död (Matt. 27:45,51-53). — r. 20-21 jfr Joh. 19:34:
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en av krigsmännen stack upp Jesu sida med ett spjut och

strax kom ut blod och vatten.

S. 13 r. 1 Brudgum, Kristus är brudgummen, den frälsta

människan bruden. — r. 5 nöt, njöt. — r. 6 kostnad, på-

frestning. — r. 7 gått til döda, gått i döden. — r. 9-24 Be-

traktaren följer som en sista äretjänst Jesu döda kropp till

graven och stannar i andakt inför gravstenen till uppstån-

delsedagen. — r. 19 offrat hela sitt jag; "mund" rimord till

"stund". — r. 21 willa, vilsegångna. — r. 22 Wandrings-

man, vanlig metafor bl a i begravningsdikter för den krist-

ne "pilgrimen" på jorden.

Läsarna manas att som åskådare följa passionsdramat på

Golgata. Återkommande förnuftsmässiga reflexioner un-

derstryker den intellektualistiskt retoriska karaktären hos

den poetiska förkunnelsen av kyrkans lära.

Någon motsvarighet till mystikens strävan att förenas

med den korsfäste eller försjunka i hans sår kan ej iakttas.

S. 14—16: N:o 3. Nej!Juda-folk, det gårför wida,

Tryckt i LT 1758-03-23 N:o 24 under rubriken "Gudeliga

Tankar öfw^er wår Dyre HErres och Frälsares bittra och

smärtefiiUa Lidande:", följd av ännu en dikt med rubriken

"På Lång-Fredagen" (här N:o 4), under vilken initialerna

C.M.B. är utsatta.

Trycket får anses som originaltryck efter Bellmans egen-

händiga, nu förlorade manuskript.

Texten återger originaltrycket.
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Textförklaringar:

S. 14 r. 4 hålt, håll. — r. 9 genombåras, genomborras. — r.

10 anspelar på den obefläckade avlelsen: Maria var en ren

(orörd) jungfru, då hon födde Jesus. — r. 12,13 moriy mån-

ne. — r. 14 länte, lånade. — r. 17 skrymtan, skrymteri,

hyckleri.

S. 15 r. 6 Förkjusta, förtrollade, förhäxade. — r. 7 Hwi,

varför. — r. 8 oförlikligy oförlikneligt, enastående. — r. 16

jfr Luk. 15:2. — r. 17 matkan maskar. — hädeSy hädas, hå-

nas.

S. 16 r. 6 slöghety slöhet, svaghet. — r. 8 måtte det snart

förlåtas! — r. 14 qwäljes, plågas. — r. 16 köpa *gen, köpa

igen, återlösa. — r. 18 måste utstå lidandet ensam. — r. 20

lustans kräk, de åt sina lustar hemfallna ynkliga människor-

na.

Diktjaget betraktar dramat på Golgata, talar till judarna,

utlägger det paradoxala att den oskyldige får lida, ger även

människorna i sentida generationer skulden för detta och

manar dem att gripas av medkänsla och att förtrösta på Je-

su försoningsblod.

S. 17—18: N:o 4. Dyre Bror! afJungfru födder.

Tryckt i LT 1758-03-23 N:o 24 under rubriken "På Lång-

Fredagen:" med initialerna CM. B. under sista strofen.

Trycket får anses som originaltryck efter Bellmans egen-

händiga, nu förlorade originalmanuskript.

Texten återger originaltrycket.
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Textförklaringar:

S. 17 r. 2 födder, ä. form för född. — r. 3 Guden Jesus an-

tog människonatur och därmed mänsklighetens villkor att

dö.— r, 5 understödder, ä. form för understödd.

S. 18 r. 4 Trones, (den kristna) trons. — r. 5 Afgrund, de

onda makterna. — r. 6 bjuder till för att hindra.

I samtliga tre strofer tilltalas Kristus och understrykes bety-

delsen av hans lidande och blodiga död som en allmängil-

tig erfarenhet för den kristne. Terminologin erinrar om
1 600-talsmystiken och om den pietistisk-herrnhutiska fö-

reställningsvärlden, men de av förnuftsmässig retorik präg-

lade tilltalsorden röjer samhörigheten med övriga passions-

meditationer.

S. 19—20: N:o 5. En Sol, som lyst och wärmt, går skön och

stilla neder.

Tryckt i LT 1759-04-19 N:o 31 under rubriken "Gudeliga

Tankar öfwer Christi Upståndelse" med initialerna C.M.B.

under sista strofen.

Trycket får anses som originaltryck efter Bellmans egen-

händiga, nu förlorade manuskript.

Texten återger originaltrycket.

Textförklaringar:

S. 19 r. 9 glimma, glimmade. — r. 10 Dess, Hans. — r. 12

Förste, furste. — r. 1 7 glödga, glödgade. — r. 22 /' blinken,

på ögonblicket, genast.

S. 20 r. 4 qwickna, ge nytt liv åt. — r. 1 1 wördar, prisar.
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Med denna Bellmans första kända dikt på alexandriner

över en söndags evangelietext vidgar den unge skalden sitt

register utöver passionshistoriens ram. Bellman skulle i sin

andliga diktning i fortsättningen livet igenom välja att fö-

reträdesvis behandla kyrkans evangelietexter, som också var

dess predikotexter.

Dikten utvecklar påskdagens budskap att Kristus ned-

steg till helvetet och vann seger över döden och djävulen

och därefter uppstod från de döda som en segrande hjälte,

som med sitt blod friköpt människorna, så att de kan upp-

stå till evigt liv.

S. 21: N:o 6. Jagswettas under syndsens bädd:

Tryckt i LT 1760-10-09 N:o 79 under rubriken "Följande

Gudeliga Tankar öfwer Ewangelium på 1 9 Sönd. efter Tri-

nitatis, om den Bårttagna, Matth. 9:1. äro wärde, at här in-

föras:". Under sista strofen står initialerna CM.B.

Trycket får anses som originaltryck efter Bellmans egen-

händiga, nu förlorade manuskript.

Texten återger originaltrycket.

Avvikelser från förlaga:

S. 21 r. 1-2 Överskriften i LT (se ovan) har förkortats.
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Textförklaringar:

S. 21 r. 2 Bårttagna, lame (ä. bibelsvenska). — r. 3 bädd,

sängkläderna i en bädd; under syndsens bädd, metaforiskt:

omsluten av synden. — r. 4 fläckarfullt mitt oskulds-linne,

syndar ohejdat, metaforiskt i anslutning till "bädd". — r. 9

Ty, därför. — r. 1 5 synda-säng, syndens lockelse. — synda-

larf, syndens förklädnad. — r. 18 wärfda, förvärvade, vun-

na.

I evangelietexten (Matt. 9: 1-8) berättas hur en lam, som

förts till Jesus på en "säng" (övers. 1981: "bår"), botas

genom Jesu ord.

Rubriken anger att dikten är en betraktelse över texten

om hur Jesus botar en "bårttagen", dvs en lam, som låg i en

säng.

Enligt synsätt på Bellmans tid kunde förlamning orsakas

av ett utsvävande liv. Man sade bl a att Bacchus, dvs frosse-

ri och dryckenskap, var fader till det onda och Venus eller

begivenhet på orena laster modern (se Biichner, G., Biblisk

Real och Verbal Concordans, Stockholm o. Upsala 1754, s.

216). I dikten identifierar diktjaget sig med den lame och

tecknar en utveckling liknande dennes: först ett ohämmat

syndfiillt liv, så upplevelsen av en hotande svavelflod, däref-

ter längtan efter befrielse genom Kristi blod och till sist

kraften att överge synden. Influens av herrnhutiska motiv

kan spåras.
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S. 22—24: N:o 7. Min anda! hasta dig, utur din dwala opp;

Tryckt i LT 1760-11-27 N:o 93 under rubriken: "Följande

Gudeliga Tankar öfwer Evangelium om Yttersta Domen,

(Matth. 25) förtjäna, at här införas:". Under sista strofen

står författarens namn: Carl Mich. Bellman.

Trycket får anses som originaltryck efter Bellmans egen-

händiga, nu förlorade manuskript.

Texten återger originaltrycket.

Avvikelser från förlaga:

S. 22 r. 1-2 Överskriften i LT (se ovan) har förkortats.

Textförklaringar:

S. 22 r. 6 Regentinnan, personifikation för Tiden. — rörsel,

rörelse. — r. 7 damby damm, rök. — r. 10 alt, slut. — r. 21

hopkramas til sin mull, söndersmulas till stoft. — r. 22

ändtlig, till slut.

S. 23 r. 4 Nämdy domstol. — r. 7 förmätit , förmätet, själv-

överskattande. — r. 10 wackert, ivrigt. — r. 14 skrymtan,

skrymteri, egenrättfärdighet. — r. 20 mig usla, mig stackars

människa. — r. 24 ställ tilfrids, tillfredsställ. — r. 28 tyran-

nen, dvs döden. — sedig, sedesam, ofarlig.

I evangelietexten (Matt. 25: 31-46) berättas hur Männi-

skosonen på den yttersta dagen skall döma människorna

efter deras gärningar till evigt straff eller evigt liv.



Kommentar 19

Dikten skildrar spekulativt en kristens upplevelse av kris

och frälsning på den yttersta dagen. Först skildras världska-

tastrofen, därpå den självsäkra människans förtröstan på

egen förträfflighet, så plötsligt hennes medvetande om
synd och välförtjänt straff och till sist hennes lugna tillför-

sikt inför den slutliga domen i och med medvetandet att

Kristi blod banat vägen till paradiset.

Originellt är att Jesus med sin domar-klubba stadfäster

sitt domslut.

S. 25—27: N:o 8. Et uprördtfolk i dag, sig sjelft ej stilla wet:

Tryckt i LT 1761-03-19 N:o 23 under rubriken: "Gudeliga

Lång-Fredags Tankar:" med författarnamnet C.M.Bellman

under sista strofen.

Trycket får anses som originaltryck efter Bellmans egen-

händiga, nu förlorade manuskript.

Texten återger originaltrycket.

Textförklaringar:

S. 25 r. 3 äfwentyr, tilldragelse. — r. 7 swann, försvann.

— r. 14 såra, såriga. — r. 16-17 ljumsk och modiga lömsk

och vred. — r. 18 bestält, fullbordat. — r. 19 usla syn^ öm-

kansvärda syn.

S. 26 r. 7 rys, ryser. — r. 14 qwälja, plåga. — r. 17 Hans

kärlek tilltar, allteftersom det lider mot slutet. — r. 19 må
Guds rättfärdiga vrede och hämnd brinna med kraft mot

ondskan.
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S. 27 r. 1 hestäldty slutfört, fullbordat. — r. 5 sit sällhets-

prisy sin belöning i form av sällhet.

Som vanligt i långfredagsdikterna tänkes den kristne vara

åskådare till dramat på Golgata. Mot bakgrunden av de

förblindade judarnas obegripliga omänsklighet tecknas bil-

den av den korsfästes lidande och död på korset för den

kristna församlingen, som till sist vänder sig till Kristus och

uttrycker sin längtan att få följa honom till paradiset.

S. 28—29: N:o 9. Ett Folck i dag en krona wrider

Handskrifter av C.M.Bellman, tillhörande Stockholms Stads-

museuniy A 272158:5. Rubrik: "Ofwer Lång-Fredagen.

1763." Initialerna CM.B. står under sista strofen.

Handskriften bedömes vara egenhändig av Bellman, tro-

ligen en renskrift av ett första original.

Texten återger handskriften.

Textförklaringar:

S. 28 r. '5 för sätter, trär.— r. 8 hwi, varför.

S. 29 r. 2 näplig, näppeligen, knappast. — r. 3 spänner plå-

gar. — r. 1 0 ack och wee, lidande och olycka.
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I dikten betraktas som vanligt i Bellmans långfredagspoem

judarnas och nutidsmänniskornas skuld till Jesu död.

Originellt är att den korsfäste uppmuntras med att pi-

nan snart är slut.

S. 30—32: N:o 10. Fader, omsorg hafom mig,

Riksarkivet, Prästeståndets arkiv K 58 N:o 65 H, avskrift av

handskrift av Bellman bland 1763 års psalmbokskommittés

handlingar, troligen av sekreteraren i kommittén rektorn

vid Katarina församlings kyrkskola Olof Rönigk.

Avskriften har som överskrift "Bellmann. Mel. Den som

frisker är och sund. Nr 74 i 1765 års Pr.Ps.B".

Melodiangivelsen hänvisar till psalm 319 i 1695 års

psalmbok. Bellmans psalm intogs efter åtskilliga ändringar

som N:o 74 i 1765 års provpsalmbok (jfr överskrift).

Texten återger avskriftens ursprungliga versrader.

Avvikelser från förlaga:

S. 31 r. 4-5 nöden./ 5c»>^ Handskrift: "nöden/ Sörg". Punkt

har tillagts för att förtydliga sammanhanget. — r. 1 1 Res oss

åter up igen Handskrift: "Res oss up åter up igen". Skrivfel.

Varianter:

Några varianter av Bellman är ej kända.

Psalmbokskommitténs synpunkter och varianter, som

har intresse som uttryck för hur sakkunniga inom kyrkan

bedömde Bellmans psalm, redovisas under egen rubrik

nedan.
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IV.
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Melodiförlagan till Bellmans psalm: N:o 319 i melodipsalmboken från 1697.

Samma melodi efter en handskriven koralbok från förra hälften av 1700-talet

(MAB, sign. Lit. 826 R). Diskanten har transponerats till G-klav och Bellmans

psalmtext införts.
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Textförklaringar:

S. 30 r. 1 1 alt, i allt.

S. 31 r. 3 Spis mig, bespisa mig, föd mig. — r. 7 hivar en

lem, varje medlem. — r. 13 beta bröd, bit bröd. — r. 24

trones-ankar, trons ankare.

Mot bakgrunden av försoningsmotivets centrala ställning i

Bellmans ungdomsdikter är det värt att notera att när han

utan att vara bunden av en bibeltext eller en högtids bud-

skap skriver sin enda kända psalm avsedd för svenska kyr-

kans psalmbok, så präglas den av tron på en Fader som

ständigt och i allt har omsorg om Guds barn utan att Jesu

lidande och död nämnes. Jesus har i psalmen den enda

gång han nämnes (s. 30 r. 3) samma funktion som Fadern.

Psalmen uttrycker ett troende Guds barns förtröstan i

allt på sin Fader. Psalmbokskommittén fann denna attityd

alltför snävt avpassad för de troende och genomförde änd-

ringar så att psalmen skulle passa alla (jfr nedan).

Psalmbokskommittén:

1763 års psalmbokskommitté hade i sitt arbete på att ersät-

ta 1695 års föråldrade psalmbok att ta fram en provpsalm-

bok.

Ledamöter var pastor primarius Jöran Schröder, kyrko-

herden i Klara och S:t Olof Justus Chr. Hausswolf, kyrko-

herden i Jacob magister Olof Celsius d.y. samt kyrkoher-

den i Ulrica Eleonora magister Olof Gråberg. "Kollektor"

och "notarie" var tidigare nämnde Olof Rönigk. Olof Cel-

sius, som hade lämnat en framgångsrik akademisk karriär



24 Kommentar

som professor i historia vid Uppsala universitet och senare

blev pastor primarius och till sist biskop i Lund, torde ha

spelat en framträdande roll vid kommitténs arbete.

Kommitténs synpunkter:

Bevarade handlingar tyder på att ledamöterna erhållit av-

skrifter av till kommittén inkomna psalmförslag som un-

derlag för egna synpunkter. Någon, "Observatör", har re-

dovisat sin kritik och denna behandlas sedan utförligt

av en granskare.

I polemik mot "Observatör" gör den anonyme granska-

ren bl a följande reflexion: "Character canentis är här så ty-

deligen utsatt, som in ipso oratione Dominica, hwilken

bön är tjänlig både för nyfödda och blott upwäckta. Kyr-

ko-Psalmer böra wara så författade, at de kunna sjungas af

alla." Innebörden av kritiken torde enligt sammanhanget

vara, att psalmen icke otillbörligt handlar om världsliga

ting utan att sångarens attityd tvärtom stämmer med bö-

nen Fader vår.

I fortsättningen ges en analys av psalmen, vari bl a kon-

stateras, att psalmen "innehåller, huru en själ såsom et nå-

de-barn anförtror sina omsorger i sin himmelske Faders

händer, hwartil äRven hörer, at han beder honom hafwa

omsorger, när någon (äfwen timelig) sorg klämmer hänne".

Granskningen fortsätter med åtskilliga ändringsförslag,

av vilka en del blivit genomförda i provpsalmbokens N:o

74.

Varianter införda i förlaga:

S. 30 r. 3 ]Esu omsorg wise sig Raden är överstruken och er-

satt med "Och warkunsam wisa dig", troligen för att ren-



Kommentar 25

odla karaktären av Gud-Fader-psalm (provps.b.: "Och

barmhertig wisa tig").

S. 31 r. 15 Som alternativ har tillskrivits: "Lisa wår och an-

dras nöd" (provps.b.: "Lisa alla trängdas nöd").

S. 32 r. 9 Som alternativ har tillskrivits: "Sörg för mig uti"

(så också i provps.b.). — r. 1 1 raden är överstruken och er-

satt med: "Lindra du min ångst och nöd" (så också i

provps.b.). — r. 12 raden är överstruken och ersatt med:

"Själen wäl förwara" (så också i provps.b.). — r. 15 tillskri-

vet alternativ: "läggs af". — r. 16 tillskrivet alternativ: "Up

til dig".

Avvikelser från Bellmans psalm i provpsalmbokens N:o 74:

S. 30 r. 3 "Och barmhertig wisa tig". — r. 5-8 "Sörg för

mig i all min tid:/ Lät mig til tig höra:/ Wärdes med tin

ljufwa frid/ Alt mitt qwal förstöra." — r. 9-16 "Sörg för

både kropp och siäl,/ När mig faran hotar,/ Så at tu, som

wil mig wäl,/ Then i nåde motar./ Mina sinnen, hwar jag

är,/ Skola städs tig prisa/ För then omsorg, som tu bär,/

Och mig täcks bewisa."

S. 31 r. 1 "titt". — r. 3 "Föd mig wid titt". — 5-8 "Sörg

för alla i gemen,/ Ofwerhet och flera:/ Hwar för sig med
nådens sken/ Uplys och regera."— r. 9-16 "Tig, tu store

männ'sko-wän,/ Tina barn åkalla:/ Res them åter up igen,/

När the råkat falla./ Sörg tu för wår beta bröd,/ För wårt

uppehälle:/ Lisa alla trängdas nöd,/ At the blifwa sälle." —
r. 17 "När mitt öga sluter sig". — r. 20 "tig". — r. 23 "syn-

dens". — r. 24 "Blif tu hoppets ankar."

S. 32 r. 1-2 "Sörg för alt hwad jag har fått:/ För mitt gods,

min ära:". — r. 3 "titt". — r. 4 "toligt". — r. 7 "Tu tå wär-

des til mig se,". — r, 8 "thess". — r. 9 "uti min". — r. 11-
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16 "Lindra tu min ångst och nöd:/ Själen wäl förwara:/

Sörg, o HErre för min kropp,/ At på sista dagen,/ När the

döde wäckas opp,/ Han til tig blir tagen."

Genom psalmbokskommitténs ändringar skiftar psalmen

delvis karaktär: den blir inte längre endast Guds utvalda

barns bön till sin Fader för sig själv i livets alla skiften utan

också en kyrkomedlemmarnas bön för andra människor i

olika situationer. En del av trosinnerligheten går därmed

förlorad.

Den ändrade karaktären genomföres t ex s. 30 r. 6: Den
fromme säger sig inte som hos Bellman trosvisst tillhöra

Gud utan kyrkomedlemmen uttalar en bön att få tillhöra

Gud.

Ett annat exempel möter s. 31 r. 9-12: Guds barns tros-

vissa hänvändelse direkt till Gud om hjälp även när de falla

och om salighet utslätas till en bön för dem som faller och

kommer i nöd att de skall resas upp och bli saliga.

Inte heller Bellmans vackra slutstrof med dess trosvisshet

och glädje inför döden vann kommitténs gillande.

Kanske kan anförda ändringar ses som utslag av vaksam-

het mot pietisternas strävan att inom församlingen avsönd-

ra en krets av troende Guds barn. Kyrkopsalmer skulle

kunna sjungas av alla.

S. 33—99: Zions Högtid, Första Häftet, 1787.

Stockholms stads konsistorium (SK) var till dess Stock-

holms stift upprättades 1942 stadens kyrkliga styrelse med

uppgifter motsvarande stiftens domkapitel. Arkebiskopen
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Prefident
Uti

i^Jöngi» dammar ^Revifion,

Commendcur afalla^OUflU gH(i):téOrdcn.

5?önfl(. Söitter^eté , Hiftono c6) Amiquitets

Academicn.

GARL VILHELM
VON DUBEN.

Bellmans tidstypiska dedikation av Zions Högtid till hans chef i Nummerlotteriet

Carl Vilhelm v. Diiben (KB ex. A)
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var preses, när han var närvarande, i annat fall pastor pri-

marius. Konsistoriet bestod av de ordinarie kyrkoherdarna

i staden. Det hade bl a att granska all teologisk och religiös

litteratur och en boktryckare fick trycka sådana skrifi:er en-

dast efi:er konsistoriets godkännande och dess beslut, "im-

primatur" (får tryckas), skulle tryckas på själva skriften.

I konsistoriets protokoll den 10 jan. 1786 nämnes en-

dast 15 av de 25 poemen i ZH. Troligen har vid tryckning-

en ocensurerade dikter stuckits in bland de granskade.

Den dikt som åtföljde dedikationen till von Diiben har

följande lydelse:

Med en dristig hand i dag,

Wågar jag de bladen räcka.

Torde hända, at de wäcka,

Hjertats lugn i lätta slag.

Men til prof af ädel låga

Jag med wördnad Lyran rör;

Och med ja beswär den fråga

At jag lefwer och jag dör.

Enligt dedikationsdikten skall boken väcka "Hjertats lugn i

lätta slag", dvs skänka harmoni och förtröstan, ej väcka

hjärtats förkrosselse och ångest inför döden så som ofi:a i

t ex 1600-talets religiösa diktning. Förf rör lyran med

wördnad till andlig dikt {ädel låga) och bestyrker med ett

krafi:fullt "ja" {medja beswär den fråga = låter sitt "ja" vara

lika förpliktande som en ed, beswär av "beswärja", jfr Matt.

5:34, 37) att människans villkor är att leva och dö.

Dikterna N:o 11-18 publicerades första gången i DA
1770-71 och omtrycktes därefter i det lilla häftet Betraktel-
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ser i princip oförändrade 1780. De är mer eller mindre

omarbetade i ZH.

Dikterna N:o 29-35 publicerades första gången i DA
1778 och intogs i ZH efter en eller flera ändringar. Övriga

dikter (N:o 19-28) har veterligen publicerats första gången

i ZH 1787, men två av dem, N:o 20 och 21, har censure-

rats 1786.

I denna utgåva är dikterna N:o 11-35 intagna med ly-

delsen i ZH, eftersom denna version är den av författaren

sanktionerade slutliga texten. Bellmans manuskript är ej

bevarade. Tidigare publicering liksom även ev. censur an-

ges i anslutning till resp. dikt.

UtgivningsårförZH och lucka i paginering:

De bevarade exemplaren av ZH har vanligen en titelsida

med uppgifterna "1787" och "Första Häftet" och saknar s.

15-16. Emellertid fmns åtminstone ett ex. med en titelsida

med årtalet 1786 och utan angivande av del, vilket dessut-

om saknar dedikation. Det äges enligt KB:s nominalkata-

log av Stockholms Par Bricole (tyvärr ej tillgängligt) och

har dikten Simeon! hwad helig syn? (s. 50-51) en första gång

s. 15-16 och därefter en andra s. 17-18. En fotostatkopia

av titelsidan i Par Bricoles ex. finns insatt i KB:s ex. B, som

innehåller dedikation och dubbelsättningen s. 15-16 och

17-18.

ZH trycktes under handtryckningsperioden, då ett ark i

taget sattes och trycktes. Vid oktavformat gav varje ark åtta

blad eller 16 sidor.

Tryckningsarbetet torde ha börjat 1786 efter konsistori-

ets godkännande den 10 jan d. å. med förutsättningen att

en komplett volym för hela kyrkoåret skulle tas fram. A-ar-
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ket (s. 1-16) med årtalet 1786 på titelsidan trycktes detta

år, och frånvaron av angivelse av del på denna sida tyder på

att upphovsmannen räknade med att ge ut verket komplett

i en volym. Det är ovisst hur många av ZH:s övriga ark

(B,C och halvarket D) som trycktes 1786.

Under 1787 blev det emellertid klart att Bellman i ett

första sammanhang kunde presentera dikter endast för

första sönd. i advent tom palmsöndagen, och att arbetet

måste begränsas till en första del, varför det måste förses

med en ny titelsida med angivande av tryckåret 1787 och

"Första Häftet". Därmed har de två titelsidorna sin förkla-

ring och ZH:s utgivningsår blir 1787.

Det kan konstateras att när samtliga ark av ZH var

tryckta, slutade A-arket s. 15-16 med Simeon-dikten och

började B-arket s. 17-18 med samma dikt.

Varför kasserades s. 15-16 och varför trycktes s. 17-18

utan att pagineringen anpassades till kassationen? Den en-

da substantiella textförändringen är att ordningsföljden

mellan tredje och fjärde stroferna kastats om.

Man kan anta att dubbelsättningen inte skulle uppstått

om sättningen av A- och B-arken skett i ett obrutet sam-

manhang. Ett avbrott kan ha uppstått på grund av att Bell-

man ej varit färdig med manus för den närmast följande

helgdagen, nyårsdagen. Det mäktiga nyårsdagspoemet in-

gick ej i konsistoriets censurbeslut 10 jan. 1786. Då Bell-

man efter avbrottet kom med manuskript för den fortsatta

sättningen, kan han ha presenterat en ny version av Sime-

on-dikten med den omkastade ordningsföljden av stroferna

3 och 4 som första dikt, följd av betraktelsen för nyårsda-

gen.

Sättaren kan ha fortsatt med sättningen av det nya mate-
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rialet på B-arket och paginerat med s. 17 som vanligt vid

ett B-ark. På så sätt skulle dubbelsättningen och föränd-

ringen av dikten kunna ha genomförts.

De omkastade stroferna i Simeon-dikten har tillkommit

i ZH och saknas alltså i DA. Det har även sitt intresse att

Bellman i ZH har kastat om ordningsföljden av två strofer

i förhållande till versionen i DA, nämligen i dikterna för

andra och tredje sönd. i fastan (se kommentar till s. 86 o. s.

89 under "Varianter").

Då materialet för ZH iordningställdes, kasserades s. 15-

16 på så sätt att viket s. 1-2 och s. 15-16 skars bort från A-

arket och ett preliminärhalvark tillfogades med en titelsida

med tryckåret 1787 och uppgiften "Första Häftet" samt si-

da med påtryck ang. konsistoriets granskning, jämte dedi-

kation och dedikationsdikt.

I några ex. lämnades av misstag s. 15-16 kvar, varigenom

pagineringen blev obruten men Simeon-dikten dubblerad.

(Fakta om handtryckningen och dess viktiga konsekvenser

för ZH har jag hämtat i verket Gun-Britt & RolfDu Rietz,

Swedish Imprints 1731-1833, 23, Uppsala 1986, s. 62 &
67.)

S. 34—37: N:o 11. Wi se i dag en Man som Herransfolk be-

bådar

Första tryck i DA 4 dec. 1770, 11 strofer. Omtryck i Be-

traktelser s. 3-5. Omarbetning i ZH s. 3-5, 12 strofer och

21 ändringar (se under Varianter).

Granskad av SK 1786.
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Avvikelser från ZH:

S. 35 r. 17 kan, (strofen ej i DA). ZH: "kan.". Interp.

ändrad för sammanhanget.

S. 36 r. 16 Juda folk (så i DA och 1780). ZH: "Judafolk".

Den ursprungliga läsarten överensstämmer med rytmen.

Varianter i DA:

S. 34 r. 2 Adventet. DA: "Advent." — r. 3 Math. 21. DA:

Ingen hänvisning till bibelställe. — r. 4 som Herrans folk

bebådar DA: "Jerusalem bebådar". — r. 10 törnig wäg DA:

"ängslig wäg". — r. \?) de röda spår, DA: "de fordna spår,".

— r. 15 Och nattensfasa rår. DA: "At öpna sina sår." — r.

19 Med mildhet, DA: "Med sweda,".

S. 35 r. 1 stålt DA: "fritt". — r. 6 löjen DA: "nöje". — r.

10 De löfoch qwistar skära, DA: "et folk som frid begära".

— r. 1 1 Ochfrögdas mer och mer; DA: "Dig nalkas mer och

mer." — r. 12 Strö blommor på din wäg, på wägen klädren

bära DA: "Strö blomster på Din v^äg, til Dig sin kläder bä-

ra." — r. 14-19 Strofen har tillkommit i ZH 1787 (saknas

1770 och 1780). — r. 23 Wår Gud och Herre DA: "Sin

Gud och Herra". — r. 24 Hur barnen höjas opp, hur tusen

ögon rinna, DA: "Hur röster höjas up, hur tusend hjärtan

brinna".

S. 36 r. 4 Och nog Propheterna DA: "Nog ha Propheterne".

— v. G om dig och dina lagar, DA: "om Dina dyra lagar."

— r. 12 och lantsar DA: "och pilar". — r. 19 Til längtan

DA: "Med längtan". — r. 21 Opp i DA: "Uti".

S. 37 r. 3 Ljusets ängla-skara DA: "Ljusens Angla-skara".
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Textförklaringar:

S. 34 r. 6 Zions dotter, Jerusalem, jfr Matt. 21:5. — r. 10

des, dess, hans. — r. 12 Kidron, bäck och dalgång ö. om Je-

rusalem, skiljer staden från Olivberget ("Oljoberget"). — r.

13 röda spår, blodspår, lidandets väg. — r. 17 bäd, bud,

sändebud, dvs två lärjungar för att hämta åsnorna (Matt.

21:1-3). — r. 20 bryta dödens pilar, den personifierade dö-

dens dödliga vapen brytes sönder, dvs döden besegras. — r.

21 råd, åld. beslut, vilja.

S. 35 r. 3 niger, böjer knän i förening med bugning (även

om män) som hälsning och uttryck för aktning. — r. 6

med löjen och behag, med behagfulla leenden. — r. \2 på
wägen klädren bära, kommer bärande på kläder som skall

bredas ut på vägen. Jfr variant i DA "til Dig sin kläder bä-

ra" och Matt. 21:8 "Mycket folck bredde sin kläder på vä-

gen". — r. 18 bemanna, rusta, 1. förse med. — r. 21 beswär,

betryck, tyngande bekymmer. — r. 25 rolig, lugn, stilla.

S. 36 r. 16 som ]uda folk en bräcklig spira räckte, som judar-

na ville göra till en jordisk furste. — r. 26 Wår hjertas klip-

pa klämm! krossa, vårt hjärtas hårdhet!

Evangelietexten (Matt. 21:1-9) berättar, hur Jesus då han

nalkades Jerusalem och kom till Betfage vid "Oljoberget"

lät två av sina lärjungar hämta ett åsnesto och dess föl och

hur han satt upp, hyllades av folkmassorna och red in i Je-

rusalem.

I Bellmans versbetraktelse för första söndagen i advent

skådar det mediterande diktjaget och envar kristen betrak-

tare— "wi"— på den kyrkliga högtidsdagen— "i dag"—
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hur Jesus vandrar mot Jerusalem och ridande på åsnan hyl-

las av folket. Dikten avslutas med en praktiskt-religiös till-

lämpning i tre strofer.

Dikten är utarbetad med stor omsorg. Texten utlägges i

överensstämmelse med kyrkans förkunnelse om tre slags

advent: ankomsten till Jerusalem, till själen och till sist till

domen på yttersta dagen.

S. 38—39: N:o 12. Märk! i stjernor, sol och watten.

Första tryck i DA anonymt 11 dec. 1770. Omtryck i Be-

traktelser s. 6-7. Omtryck i ZH s. 6, två ändringar.

Granskad av SK 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 38 r. 4 i (så i DA och 1780). ZH: "j". Den ursprungliga

skrivningen föredrages. — r. 16 Fikonträdet (så i DA och

1780). ZH: "Fikon trädet". Den ursprungliga skrivningen

torde vara den korrekta.

Varianter i DA:

S. 38 r. 6 Månen slocknary DA: "Solen slocknar,".

S. 39 r. 5 Gifförtröstan i ditt namn! DA: "Gif förtröstan. I

Dit Namn,".

Textförklaringar:

S. 38 r. 8 Lyften Edert hufwud opp! vas frimodiga! — r. 16

Fikonträdet knoppat ut, ett av tecknen på att Guds rike är

nära (Luk. 21:29-31). — r. 18 hwälfwa, vända upp och

ned.
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S. 39 r. 1 Gud, användes av Bellman på flera ställen som

synonym till Jesus. — r. 3 Kedars hydda, den i grunden

främmande jordiska tillvaron, jfr Ps. 120:5: "Ve mig, att

jag måste (...) bo ibland Kedars hyddor". Kedar var ett

arabfolk i den syrisk-arabiska öknen, som ansågs vara Isma-

els avkomlingar (1 Mos. 25:13). — r. 1-8 Den kristne ber

att få möta Kristus med ömhet och kärlek vid hans åter-

komst och att få förenas med honom såsom bruden med
brudgummen (r. 8). Samma motiv använder Bellman i

dikten om Kristi uppståndelse 1759, där den uppståndne

hälsas välkommen i den kristnes glädjefamn (s. 20 r. 2) och

i juldagsdikten 1771: "Kom! öpnom nu wår famn at få wår

JEsum äga" (s. 43 r. 10).

Evangelietexten (Luk. 21:25-36) innehåller Jesu ord om de

kosmiska omvälvningar som förebådar hans ankomst till

domen på den yttersta dagen.

I diktens överskrift hänvisas ej till evangelietextens bibel-

ställe utan till Esaiä (Jesaja) 21: v. 11, där den verkningsful-

la frågan Wäktare hwad lider natten^ hämtats.

I dikten skildrar ett diktjag hur tecknen på den gamla

tidsålderns slut bryter in och människornas reaktion här-

vid. Den sista strofen är en religiös tillämpning i form av

en bön att den kristne skall räddas undan avgrundselden

och få fröjdas i Jesu famn.

Den kristne kan enligt betraktelsen med lugn och tillför-

sikt se fram mot tidens slut och på den yttersta dagen "ömt

betagen" möta den återkommande Kristus såsom bruden

möter sin brudgum.



Kommentar 37

S. 40—41: N:o 13. Du dyra Man på denna dagen.

Första tryck i DA anonymt 18 dec. 1770. Omtryck i Be-

traktelser s. 7-8. Omarbetning i ZH s. 7, 12 ändringar.

Granskad av SK 1786.

Varianter i DA:

S. 40 r. 3 Math. 11: v. 2. DA: ingen hänvisning till bibel-

ställe. — r. 6 blek och mild, DA: "glad och mild". — r. 7

smädad, tryckt DA: "klämd och tryckt". — r. 8 din tungas

skarpa röst, DA: "Din tungos klara ljud". — r. 9 stolthet

pröfivar, DA: "wällust tucktar". — r. 10 Hur han sin orm i

barmen döfwar: DA: "Det ser, hur' han båd' ler och

fruktar;". — r. 1 1 din tröst. DA: "Din skrud." — r. 13 He-

rodis DA: "Herodes". — r. 18 Men detta DA: "Och detta".

S. 41 r. 5 Men du DA: "ack! Du". — r. 6 Ditt blod i dag

wår andagt leder DA: "Ditt blod wår tanke wördsamt le-

der". — r. 7 som ifrån korsset neder, DA: "som dröp af kors-

set neder,". — r. 8 För werldens lifoch hälsa DA: "Och som

för werldens hälsa".

Textförklaringar:

S. 40 r. 5 Wårt Swenska Zion, den Icristna församlingen i

Sverige. — r. 7 tryckt, plågad. — r. 8 Det hör din tungas

skarpa röst, torde anspela på att Johannes — före fängslan-

det — förebrådde Herodes att han levde ihop med sin

brors hustru (Matt. 14:3-4). — r. 10 Hur han sin orm i

barmen döfwar, håller tillbaka ångerns och samvetets orm,

dövar samvetets röst. — r. 14 som en rö dig ivädret dref
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jfr Matt. 11:7 ett strå som vajar för vinden. — r. 15 jfr

Matt. 11:8.

S. 41 r. 6-8 Johannes' blod för tanken till Kristi blod.

I evangelietexten (Matt. 11:2-10) berättas hur Johannes

Döparen i sitt fängelse skickade några lärjungar för att frå-

ga Jesus vem han var.

Bellmans meditation inför Johannes anspelar även på

förhållanden utanför evangelietexten. Den beskriver i di-

rekt tal till Döparen dennes mod och fasthet i förhållande

till Herodes och avslutas med en känslosam betraktelse —

likaledes i direkt tal till Johannes — av hur Johannes' blod

för tanken till försoningsblodet på korset.

S. 42: N:o 14. Ho äst du?frågas dig. Betänk i dag och säg.

Första tryck anonymt i DA 29 dec. 1770 (14 versrader).

Omtryck i Betraktelser s. 8. Omarbetning i ZH s. 8, fyra

verser tillagda, 1 1 ändringar.

Granskad av SK 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 42 r. 4 frågas dig (så i DA och 1780). ZH: "frågas dig?".

Den ursprungliga interpunktionen återinföres. — r. 16 kö-

pas, (så i DA och 1780). ZH: "köpas,". Den ursprungliga

interpunktionen gör sammanhanget klarare.

Varianter i DA:

S. 42 r. 3 Joh. 1: v. 19. DA: hänvisning till bibelställe sak-

nas. — r. 6 Hivar blick förråder dig, din hala upsyn röjer
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DA: "Stig up utur din sömn och wakna ur din dwala." —
r. 7 Hur i din säkra sömn alt orent dig förnöjer; DA: "Lyft

ögat up til skyn och lät din tunga tala." — r. 8 gäck usling!

hör och lär! DA: "med andakt märk och lär". — r. 10 den

dyra Mannen DA: "den Mannen nådigt". — r. 12 träder

fram och bildar i wår själDK: "tiger ej, men märker tydligt

ut". — r. 13-14 des sanning, wigt och wäl. DA: "dess början

och dess slut." — r. 15 /" dens namn DA: "i Hans kraft,".

— r. 16 sällhet skulle DA: "salighet skul". — r. 17 Ho äst

du^frågas dig!... halt i ditt öfwerdåd! DA: "Ho äst du, synda-

re? Se både nöd och nåd". — r. 18 Sök hamnen i din storm

emellan nöd och nåd; DA: "Och löp ej längre wil i syndsens

öfwerdåd."— r. 19-22 i ZH saknas i DA.

Textförklaringar:

S. 42 r. 4 Ho äst du? vem är du? — r, 5 rödja, röja, göra i

ordning. — r. 6 hala, opålitliga, falska (eg. frusna). — r. 8

gäck usling! gå, du olyckliga nödställda människa! — r. 1

0

Eliä, gen. av Elia (profet i Gamla testamentet). — r. 15 Jo-

hannes döper i Jesu namn, sedan Jesus låtit döpa sig av ho-

nom. — r. 17 hålt!hå\\U stanna!

Evangelietexten (Joh. 1:19-28) innehåller Johannes Döpa-

rens svar på frågan "ho äst du?" till präster och leviter som

judarna sänt till honom i Bethabara, där han döpte.

Frågan ho äst du? riktas i diktens inledning som själv-

prövning till den syndiga läsaren, som manas gå till Johan-
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nes i Bethabara och av denne lära frälsningens väg.

Dikten är en liten botpredikan på vers, riktad till envar

syndare i det svenska Zion. Den som går till Bethabara och

låter sig gripas av Döparens vittnesbörd om vem Jesus var,

lägger grunden till sin frälsning och undgår en gång tusen

plågors qwal och ångesten längst ner i förtwiflans djup.

S. 43—44: N:o 15. Du gjorde wäl du kom! så en Cornelius

talar

Första tryck 5 jan. 1771 anonymt i DA. Omtryck i Betrak-

telser s. 9-10. Omarbetning iZHs. 9-10, 11 ändringar.

I överskriften hänvisas ej till evangelietexten utan till

Apostlagärningarna 10: v. 33, där diktens tema hämtats (jfr

nedan).

Granskad av SK 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 43 r. 9 säga. (så i DA). ZH: "säga,". Den ursprungliga

interpunktionen gör sammanhanget tydligare.

S. 44 r. 14 Afgrunds bloss, (så i DA). ZH: "afgrunds-bloss."

Den ursprungliga läsarten gör betydelsen klarare.

Varianter i DA:

S. 43 r. 5 klämda DA: "trogna". — r. 9 Bör ej wår tunga då

i dag de DA: "Wår tunga denna dag bör dessa". — r. 15

Den morgonrådnans prakt DA: "Den morgonrådnan nu".

— r. 18 afgrunds blixt DA: "Afgrunds eld". — r. 22 synd,

wår DA: "synd och". — r. 23 En annan utsigt wann wid

denna dyra timma; DA: "Hon börjar skingra sig wid JEsu

födslotimma."— r. 24 märk och DA: "se och".
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S. 44 r. 3 och mull DA: "och stoft". — r. 12 född och sjelf

DA: "födder sjelP. — r. 15 som stråla DA: "Du kastar". —
r. 16 De skänka werlden lifDA: "Ge hela werlden ljus".

Textförklaringar:

S. 43 r. 5 klämda, beklämda, nedstämda. — t. 9 de orden,

syftar på Du ^orde wäl du kom. — r. 10 JEsum, objekts-

ft)rm. — r. 11 i Ewighetens Råd, enligt Guds wilja och be-

slut av evighet. — r. 14 kreatur, skapad varelse. — r. 15

morgonrådna, åld. subst.ft)rm för morgonrodnad. — r. 16

Som werlden bådad blef i fyratusen år, dvs budskapet om
frälsningen genom Guds son förkunnades i fyratusen år.

Enligt teologernas och bl a Luthers och Calvins bibliska ti-

deräkning hade världen ägt bestånd o. 4000 år, då Guds

son föddes. I tidens begynnelse gav Gud vid syndafallet i

paradiset löftet, att kvinnans säd skulle söndertrampa or-

mens huvud (1 Mos. 3:15), vilket ansågs syfta på Messias

och Jesus. Detta första löfte upprepades sedan genom pro-

feterna i fyratusen år.

Första löftet vid verldens första skick tar Bellman som ut-

gångspunkt i en dikt i det planerade andra häftet av ZH,

"Ofver Evangelium på Första Söndagen efter Påsk", som

utmynnar i Jesu seger över döden (s. 110 r. 4-7).

Julevangeliet (Luk. 2:1-20) berättar om skattskrivningen,

Jesu födelse, herdarna och änglasången.

Dikten återger ej det episka stoffet i evangelietexten utan
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utlägger betydelsen av Jesu födelse på det återkommande

temat Du gjorde wäl du kom! som återger Cornelius' ord till

Petrus i Apg. 10:33. I överskriften hänvisas till detta bibel-

ställe, ej till evangelietexten.

Dikten manar den kristne att på juldagen hälsa Jesus

välkommen och ta emot honom i sin famn och utlägger

det paradoxala att den allsmäktige Gud blir människa och

Frälsare. Den slutar med att rikta blicken från vaggan till

korset.

S. 45—47: N:o 16. Nyss sägs med öpnad glans sig Himlens

skyar skilja,

Första tryck anonymt i DA 5 jan. 1771. Omtryck i Betrak-

telser s. 10-12. Omarbetning i ZH s. 10-12, två partier på

8 resp. 12 rader tillagda och nio ändringar.

Granskad av SK 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 45 r. 6 och (så i DA). ZH: "ock". — r. 10 et (så i DA).

ZH: "et et". Tryckfel. — r. 22 bar (versen saknas i DA).

ZH: "bar,". Punkt har satts eftersom ett nytt avsnitt med
omslag i stämningen börjar.

Varianter i DA:

S. 45 r. 7 stolta rymd med nattens stilla ljus, DA: "klara

rymd med Sol och stjernors ljus,". — r. 14-22 (om ängla-

sången och herdarna) saknas 1771 och 1780, har tillagts i

texten 1787. — r. 24 Den gyldne skyn blir swart, och dödens

DA: "Den klara skyn blir mörk, och nattens".
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S. 46 r. 3 fräckt DA: "stolt". — r. 9-22 dvs den starka sce-

nen med de ondskefulla, aggressiva människorna kring

korset saknas 1771 och 1780, har tillagts i texten 1787. —
r. 28 hans kärleks DA: "Kärlekens". — r. 31 Afdig Likfullt

förqwäfi DA: "Likfullt du qwäfwer ner".

S. 47 r. 3 uti din DA: "med suck och". — r. 5 Och at ditt

hesa rop DA: "Ty rop af dig om Nåd". — r. 7 Träd til DA:

"Gå til". — r. 8 Glöm DA: "Fly"

Textförklaringar:

S. 45 r. 4-22 Retrospektivt— "Nyss sågs" dvs på juldagen

— återges inledningsvis en juldagsscen med änglarnas

fridsbudskap och glansen kring krubban— denna scen ha-

de ej kommit med i juldagsdikten. — r. 14-22, som saknas

1771 och 1780, är en utbyggnad av juldagsscenen. — r. 11

syndarenasy åld. för syndarnas. — r. 12 menlöshety oskulds-

fullhet. — r. 14 omgånger, omgångar; här: i vågor om mil-

lioner. — r. \G et oändligt skri, markerar änglasångens in-

tensitet.— r. 19 anamma, anammade, antog.

S. 46 r. 1 hwimlar famlar, svindlar (här ung. synonym till

bäfwar s. 45 r. 23). — r. 9-22 har vid omarbetningen skju-

tits in i versionen i DA. Inskottet innehåller en scen som
— utan att skildra den korsfäste— framställer den perver-

terade ondskans manifestationer hos människorna kring

korset på Golgata: soldaterna, åskådarna, tom spädbar-

nen, den döende rövaren. — r. 14 ristas, jfr Matt. 27:39

folket kring korset "riste sin hufvvud", dvs skakade på hu-

vudet (för att uttrycka ogillande och hån). — ilska, häftig

vrede , hätskhet. — r. \^ En gulblekjude dör, torde syfta på
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den obotfärdige förbrytaren (Luk. 23:39). — själas, dör

(själen lämnar kroppen). — r. 18 gewär, åld. vapen i all-

mänhet, beväpnig. — r. 23 äfwentyr, tilldragelse. — r. 23-

30 Men ack! Jerusalem, osv jfr Matt. 23:37-38. — r. 24

dem, dvs Guds budbärare. — r. 25 yrka, lägga sig vinn om;

här: predika kunskapen om Jesus.

S. 47 r. 1 snöda, tarvliga, värdelösa. — r. 2-9 innehåller det

mediterande diktjagets självrannsakan och bön om nåd var

dag, så att dess hesa rop om hjälp efter döden ej skall behö-

va höras från avgrunden.

I evangelietexten (Matt. 23:34-39) förutsäger Jesus att

Guds sändebud skall bli förföljda och misshandlade och att

somliga av dem skall korsfästas samt att Jerusalem skall för-

störas.

Dikten är — särskilt efter omarbetningen i ZH — en

meditation över människornas ondska, manifesterad i de-

ras handlingar mot Guds sändebud, och särskilt mot Jesus,

Guds sändebud framför alla, vid hans korsfästelse. Ond-

skan uppleves i ansiktsuttryck, gester och röstläge och i sol-

daternas sadistiska beteende under det att de slår fast spi-

karna i korset.

Skildringen av ondskan skall verka avskräckande på läsa-

ren och bereda väg för ånger och bättring men kunde kan-

ske av den vanlige, ej litterärt orienterade bibelläsaren upp-

fattas som en avvikelse från bibelns och den traditionella

andaktslitteraturens stil.
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S. 48—49: N:o 17. Herodes! hwar är du? Tyranl ditt stoft

mig retar,

Första tryck anonymt i DA 21 jan. 1771. Omtryck i Be-

traktelser s. 12-14, vari följande not till överskriften tillfo-

gats: "Då detta skrefs firades denne dagen." Helgdagen

Fjärdedag Jul avskaffades genom kungl. förordning den 4

nov. 1772. Omarbetning i Z// s. 13-14, 18 ändringar.

Avvikelser från ZH:

Den ursprungliga markeringen av frågesatserna med fråge-

tecken har återinförts för ökad tydlighet i flera satser enligt

nedan.

S. 48 r. 19 gröda? (så i DA). ZH: "gröda,". — r. 20 wålA,

(så i DA). ZH: "wåld?" Den urspr. interpunktionen har

återinförts. — r. 21 gråt? (så i DA). ZH: "gråt,". — r. 22

små, (så i DA). ZH: "små?". Den urspr. interpunktionen

återinföres. — r. 23 sira? (DA: "zira?"). ZH: "sira,". — r.

25 raseri? (DA med omkastat slutrim i verserna: "jämmer-

skri?"; se nedan). ZH: "raseri,".

S. 49 r. 1 sinne? (så i DA). ZH: "sinne,".

Varianter i DA:

S. 48 r. 10 Skall ej de spädas rop och deras ångst DA: "Skull

ej de spädas ångst och deras rop". — r. 13 afsina första tå-

rar, DA: "och blandar blod och tårar,". — r. 14 mot en udd

som DA: "ut mot en som". — r. 18 hur kunde du DA:

"hur orkar du". — r. 19 sin blom' och DA: "sin första". —
r. 20 din yrsel DA: "dit wälde". — r. 24 bland hämd och

jämmerskri, DA: "med wåld och raseri,". — r. 25 Och stör-

tar sjelfdin thron uti ditt raseri? DA: "Och ängslas på din
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Thron af gråt och jämmer-skri?".

S. 49 r. 2 Din thron, din borg, ditt blod, DA: " Dit Blod,

din Thron, din Borg,". — r. 4 hwälfwer DA: "kastar". —
hwarthän wil wäl DA: "hwart räcker du". — r. 13 hot DA:

"wåld". — r. Yl du sagde sken som ljunga, DA: "men täpp-

te til din tunga,". — r. 18 Men i din säkra sömn DA: "I sä-

kerhet och sömn". — r. 21 Qch da din sol tycks
fly,

DA:

"Och då du gömmer dig,". — r. 23 idel DA: "bara". — r.

25 ångrens tårar DA: "några tårar". — r. 27 krön ditt folk

med nåd! och flräls DA: "den ifrån oss fräls, bewar'".

Textförklaringar:

S. 48 r. 7 menlöshetens barm, de oskuldsfulla barnens bröst.

— r. 23 ymnoghet, ymnighet, myckenhet; för att med sitt

stora antal kasta glans över din styrelse.

Evangelietexten (Matt. 2:13-18) berättar hur den heliga fa-

miljen flyr till Egypten undan Herodes och hur denne låter

döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år

eller därunder.

Den första delen är en meditation inför Herodesgestal-

ten och massakern i Betlehem med direkta frågor till Hero-

des hur han kunde vara så omänskligt" hård mot de små.

Det skådande diktjaget gripes av den djupaste rörelse (s. 48

r. 1 8 ff ): jag hissnar och blir öm. I Säg mig! nu gråterjag! hur

kunde du fiirödaf Så mången kärleks-flrukt uti sin blom' och

gröda^ osv. Med s. 49 r. 6 Men ewiga Försyn!jag stannar Ii-
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tet grand... markeras övergången till diktens senare del, vari

diktjaget i direkt tal till Gud försöker komma till rätta med
teodicéproblemet, hur en allsmäktig kärleksfull Gud kan

tillåta det onda. Den lutherska tanken att Gud i egenskap

av den fördolde guden (Deus absconditus) driver och ver-

kar även det onda ger förklaringen: Herodes är Guds red-

skap, som straffar Betlehem för dess synd att ej ta emot

Frälsaren.

I fortsättningen r. 20 ff framställes även den enskilda

människans lidande som prövningar och aga från den för-

dolde Guden. Slutraden är en bön som uttrycker den krist-

nes hopp om nåd och frälsning.

S. 50—52: N:o 18. Simeon! hwad helig syn^

Första tryck anonymt i DA 29 jan. 1771. Omtryck i Be-

traktelser s. 14-15 (5 strofer). Starkt omarbetad i ZH s. 17-

18 (6 strofer), två strofer tillagda, en struken och nio än-

dringar.

Ang. kasserade sidorna 15-16, se ovan s. 29 ff under

"Utgivningsår och lucka i paginering".

Granskad av SK 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 50 r. 5 dit (DA: "ditt"). ZH: "Dit". Liten begynnelse-

bokstav för konsekvens i strofen. — r. 13 talar; (så i DA).

ZH: "talar". Den ursprungliga interpunktionen har återin-

förts, eftersom skiljetecken erfordras.

Varianter i DA gentemot ZH s. 17-18:

S. 50 r. 3 Luc. 2: v. 33. DA: ingen hänvisning till bibelstäl-
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le. — r. 13 fram i DA: "uti". — v. \G I en DA: "Bådas". ~

r. 17 hon sigenan DA: "sig förenar;".

S. 51 Den tredje strofen i DA— om Hanna— har ersatts

med två strofer om Simeon (r. 1-16). Den tredje, strukna

strofen i DA har följande lydelse:

Hanna går i HErrans gårdar

Stark och åldrig i sit kall;

Där hon så sin lampa wårdar,

At dess olja ej blir all.

Hopp och tålamod dess prydnad,

Bön och tårar hennes ro;

Och et bröst som lärdt med lydnad

Guds behag sig anförtro.

Rimflätningen i de fyra sista versraderna i denna strof

(CD,CD) avviker från diktens övriga strofer i DA och ZH.

V. 5 och 7 använder Bellman i den andra av de två nya

stroferna om Simeon, s. 51 r. 14-15. — r. 18 brutna DA:

"glada". — r. 23 trones starka DA: "dina starka".

S. 52 r. 1 Wördnadswärda sälla DA: "Ack du v^ördnadsw^är-

da". — r. 5 At din Herres glädje nå. DA: "Nu wårt hopp i

stillhet då,". — r. 6 Måtte snart det slaget klämta DA:

"Wäntar sista slaget klämta,".

Textförklaringar:

S. 50 r. 5 genombårar, genomborrar. — r. 17 ämne, föremå-

let för betraktelsen, dvs barnet Jesus.

S. 51 r. 1-8 och 9-16 Båda stroferna har tillkommit i ZH
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först i trycket 1786 s. 15-16, sedan i trycket 1787 s. 17-18

med omkastad ordning (se ovan s. 29 ff. under "Utgiv-

ningsår för ZH och lucka i paginering"). Stroferna ankny-

ter till Luk. 2:29-34. De båda stroferna om Simeon ersätter

en struken strof om Hanna (se ovan under Varianter). — r.

14-15 har hämtats från den strukna strofen om Hanna. —
r. 23 trones, (den kristna) trons.

S. 52 r. 3 dit öga drar, som attraherar ditt öga. — r. 8

Kedars hydda, se kom. till s. 39 r. 3.

Evangelietexten (Luk. 2: 33-40) berättar hur Simeon (nya

bibelövers.: Symeon) i templet tog barnet Jesus i sin famn,

välsignade Josef och Maria och förkunnade om Messias

samt hur den gamla profetissan Hanna prisade Gud.

Diktjaget upplever i en meditation samtidighet med Si-

meon och Hanna, tolkar i direkt tal till dem deras överväl-

digande upplevelse av Messias och deras längtan att få läm-

na livet på jorden för ett liv i evighetens salar. De tre avslu-

tande raderna uttrycker i anslutning härtill den kristnes

längtan efter förlossning.

S. 53—55: N:o 19. Gifackt!— Läs Templen opp, sig dagens

gryning tänder,

Första tryck i ZH s. 19-21. Ej med i SK:s granskning

1786.

Avvikelser från ZH:

S. 55 r. 4-5 ner,/ Wårt ZH: "ner/ Wårt". Kommatecken

har tillagts för klarare pausering.
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Textförklaringar:

S. 53 r. 4 Läs Templen opp, lås upp kyrkorna (som en första

inledning till nyårsdagsgudstjänsten). — r. 6 nattens lilla

ljus, månen (jfr 1 Mos. 1:16). — r. 9 tornens himla-klang

och Instrumenters ljud, kyrkklockornas klang och ljudet av

kyrkans musikinstrument. — r. 10 hyende, kudde; här: al-

tarduken. — Templens helga skrud, prydnader på altaret,

främst nattvardskärlen, som belyses av små lampors eld (ol-

jelampor? altarljus?). — r. 12 wandringsman, se ovan s. 13,

s. 13 r. 22. — omgjorda dina länder, bibi. uttr.: sätt bälte

kring dina höfter (som prydnad inför en förrättning); här:

tag. på finkläderna. — r. 14 Zions Wäktare, prästerna (vid

altaret). — kalkarna, nattvardskalkarna. — r. 15 wirkadt

purpur-släp, vävda och broderade långa röda mässhakar. —
r. 1 7 Guds namn med hebreiska bokstäver inramat av utåt-

riktade ljusstrålar lyser från framsidan av mässhaken.

S. 54 r. 1 Träd in du menighet! kyrkfolket uppmanas av

diktjaget gå in i kyrkan för att delta i (den fiktiva) nyårs-

dagsgudstjänsten. — Basuna-dunder, den mäktiga orgel-

musiken. — r. 2 dubbla chor, den dubbla samklangen. — r.

3 skallar, här träns.: låter ljuda. — ristar, skakar. — r. 5-8

Kyrkobesökaren, som förutsättes ha tagit plats i kyrkbän-

ken, manas att falla på knä och dölja sitt ansikte med han-

den enligt tidens sed och med samwets-lugn bekänna sin

synd. — r. 9-24 Den bedjande gudstjänstfiraren hör en sjä-

lavårdande röst — i predikan eller i sitt inre — som för-

medlar bibelns kunskap och tröst, att profeten Mika förut-

sagt att Messias skulle födas i Betlehem (Mika 5:2-4 och

Matt. 2:5-6), och att omskärelsen visar att Jesus blefmän-
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niskja i alt och kunde frälsa människorna. — r. 12 för

många tusen år, för många tusen år sedan (många är poetisk

överdrift).

S. 55 r. 1-8 Gudstjänstens höjdpunkt: Menigheten tänkes

se blodet vid omskärelsen och manas vid denna förunderli-

ga gudstjänst resa sig och hylla det som en förebild till blo-

det på korset. Omskärelseblodet som förebild till förso-

ningsblodet var ett vanligt motiv i religiösa betraktelser.

Menigheten manas till sist i anslutning till Filipperbrevet

2:10 att prisa Frälsaren. — r. 7 Jfr Luk. 1:31.

Evangelietexten (Luk. 2:21) berättar kortfattat att barnet

blev omskurer och fick namnet Jesus.

Bellmans poem över den korta evangelietexten är en

storslagen och högst originell nyårsdagsbetraktelse. Predi-

kanten fungerar även som en regissör med stumma mario-

netter som han får att agera vid en fiktiv nyårsdagsguds-

tjänst samtidigt som han tyst talar till dem med högstämd

retorik.

S. 56—57: N:o 20. Så helgas oss i dag den dagen

Första tryck i ZH s. 21-22.

Granskad av SK 1786.

Textförklaringar:

S. 56 r. 4-11 ger som inledning en sammanfattning av

dopakten. — r. 5 Elementrens Herre, Jesus är för Bellman
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den allsmäktige härskaren över naturen lika mycket som

Gud själv. — r. 12-19 tecknar ett sentimentalt stämnings-

landskap. — r. 12 nägden, nejden. — r. 19 rolig, rofyUd,

stilla.

S. 57 r. 1-8 Johannes Döparens "skröpliga" hand döper na-

turens allsmäktige Herre ute i floden genom vattenbegjut-

ning. — r. 9-16 Den sista strofen är en uppbygglig tillämp-

ning riktad till läsaren: tanken går från Jesu dop till den

kristnes dop som barn, vilket enligt kyrkoläran innebar ett

Guds förpliktande döpelseförbund och ett människans löf-

te att vara Guds barn. Människan som blivit ett världens

barn manas betänka sitt döpelseförbund och ångra sig.

Hon får trösten att "härlighetens morgon" snart randas för

den pånyttfödda människan, när hon dör på sin vandring

till det himmelska Jerusalem. — r. 1 0 långsen, för länge se-

dan.

Evangelietexten (Matt. 3:13-17) skildrar hur Jesus döpes i

floden Jordan av Johannes Döparen.

Den bibliska skildringen mynnar ut i Jesu upplevelse att

vara Guds son och beskriver ej döpelseakten eller naturen.

Bellmans betraktelse stannar vid vad en betraktare tän-

kes skåda: Jesu dop i floden Jordan och det stämningsfulla

landskapet. Därtill fogas den uppbyggliga tillämpningen.

S. 58—60: N:o 21. Wid et sken afnattens stjerna.

Första tryck i ZH s. 22-24.

Granskad av SK 1786.
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Textförklaringar:

S. 59 r. 24 hivar stig, varje steg.

S. 60 r. 3 Enligt Matt, 2:1 1 skänkte "wise män af österlan-

den" barnet "guld, rökelse och myrrham". Rökelse och

myrra (ä. obj.form: myrrham) var dyrbara aromatiska hart-

ser, som spred vällukt när de förbrändes eller användes

blandade med olja till parfym. Kan symbolisera Jesu vär-

dighet som Messias. — r. 16 Himla-hjeltar, änglar.

Evangelietexten (Matt. 2:1-12) berättar, att "wise män af

österlanden" följde stjärnan och kom till Jerusalem och frå-

gade efter den nyfödde judakonungen och att Herodes

oroades härav och bjöd dem komma tillbaka för att avlägga

rapport. Sedan följer skildringen av hur de följde stjärnan

till Betlehem, fann Maria och barnet och frambar sina

skänker och tog en annan väg hem till sitt land.

I dikten begränsas skildringen till "de wise männens"

vandring trots alla hinder tills stjärnan stannar öfiver et

eländigt skjul, till deras upplevelse av strålglansen kring

Maria och barnet i hennes famn och deras jublande hyll-

ning av den nyfödda Kung affuda.

Den sista strofen innehåller en uppbygglig tillämpning:

den kristna församlingen manas att under sång och böner

skåda den strålande krubban och även se framför sig bilden

av den dräpta döden som besegrats genom Frälsarens födel-

se. Det är som om det gäller att betrakta en tavla med ett

heligt motiv.
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S. 61—63: N:o 22. Bland Er, O mänskjor här!

Första tryck i ZH s. 25-27.

Ej med i SK:s granskning 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 62 r. 3-4 säg,/ Om ZH: "säg./ Om". Punkt har ersatts

med kommatecken för sammanhanget. — r. 4-5 flyter/

Wid ZH: "flyter./ Wid". Punkt har slopats för samman-

hanget.

S. 63 r. \5'lGgudakök,/MedZ\l: "gudakök./ Med". Punkt

har utbytts mot komma för sammanhanget.

Textförklaringar:

S. 61 r. 4-17 Söndagens budskap tolkas för en andäktig

menighet vid en fiktiv gudstjänst av en predikande själa-

vårdande röst, som får tänkas göra sig hörd i det inre hos

den som läser poemet och lever med i gudstjänstfiktionen.

Rösten låter Jesus som högsta Läraren underkänna männi-

skornas eget självtillräckliga tänkande och kritiserar den

naturliga människans högmod och hårdhet mot de svaga i

samhället.

r. 18-20 Rösten vänder sig oförmedlat till en präst på pre-

dikstolen som börjar tala intensivt mot det onda— med en

ädel swett mot afgrunds gap arbetar

S. 62 r. 1-7 Rösten vänder sig igen till den fiktive guds-

tjänstdeltagaren, som manas lyssna till prästens starka röst,

rörd av den stämning kyrkorummets sköna utsmyckning.

Templets skrud, förmedlar, och styrkt av bön.
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r. 8-14 Rösten manar gudstjänstdeltagaren att använda sin

förmåga till bön, varigenom människan skiljer sig från de

oförnuftiga djuren. — r. 15-23 Rösten vänder sig till hela

kristenheten, som trots förföljelser sett målet, den himmel-

ska staden (Upp. 22:14). Den påminnes om sitt privilegi-

um att ha fått uppenbarelsen om frälsningen genom Guds

son. — r. 24— s. 63 r. 8 Den kristne manas att med med-

känsla överblicka hednavärlden som ej fått Guds uppenba-

relse— särskilt nämnes den wilda Mor, dvs den mörkhyade

i Afrika som är född till slaveri. Mot denna bakgrund ma-

nas den kristne att betänka sitt sälla tillstånd då hon ifrihet

född bebor ett lyckligt land.

S. 63 r. 9-12 Nästa olyckliga grupp av hedningar som den

kristne manas att betrakta är de okunniga invånarna i det

mörka kalla islandskapet i norr. — r. 13-19 Mot bakgrun-

den av de olyckliga hedningarna manas den kristne till sist

att falla på knä och möta Frälsaren. — r. 15 slemma guda-

kök, onda avgudatempel, där man åt offerkött (jfr 1 Kor.

8:10).

Evangelietexten (Luk. 2:42-52) innehäller berättelsen om
Jesus vid tolv års ålder i Jerusalems tempel, bl a hur han

väckte förundran över sina kloka frågor och svar till lärarna

där.

Gudstjänstfiktionen är knappast en bärande ram i denna

svåröverblickade dikt om den kristnes privilegierade ställ-

ning genom uppenbarelsen om frälsningen i förhållande

till de olyckliga oupplysta hedningarna.

Anknytningen till evangelietexten är mycket lös.
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S. 64—66: N:o 23. Bortpä denna Högtids-timma,

Första tryck iZH s. 28-29.

Ej med i SK:s granskning 1786.

Textförklaringar:

S. 64 r. 4-19 Överdådet och lättsinnet vid de svenska bröl-

lopen förekommer ej vid mönsterbröllopet i Kana, där gäs-

terna är gripna av aktens allvar.

S. 65 r. 1-8 Läsaren förutsättes vara samtida med handling-

en och inbjudes till festen, i vilken Jesus — den högsta Gu-

den— deltar tillsammans med Himlens barn.

r. 9-24 För läsarens sjäJ.vprövning anges de egenskaper som

krävs för att delta: först och främst ödmjukhet, vidare egna

kärleksfulla familjerelationer, som make, fader, moder, bro-

der och barn.

S. 66 r. 1-8 Om självprövningen ej visar ett rent samvete,

är vandringen genom livet farlig. Det himmelska skenet

över den heliga bröllopsfesten — detta Angla-Rum — ver-

kar då för den ovärdige ej som en inbjudan utan förskräck-

er honom.

Evangelietexten (Joh. 2:1-11) berättar hur Jesus och hans

lärjungar blev bjudna till bröllopet i Kana och hur Jesus

där förvandlade vatten till vin.

Bellmans dikt präglas av det uppbyggliga syftet: bibel-

textens innehåll vändes direkt mot läsaren för självpröv-
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ning. Temat är äktenskapets och familjelivets helgd liksom

ofta i predikningar över evangelietexten.

Värt att notera är att Bellman helt underlåter att nämna

att Jesus enligt bibeltexten gjorde sitt första underverk vid

bröllopet i Kana, då han förvandlade vattnet till vin.

S. 67—70: N:o 24. Samlomsför at ordet höra.

Första tryck i Zi/s. 30-32.

Ej med i SK:s granskning 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 69 r. 19-20 betydde:/ Han ZH: "betydde./ Han". Interp.

har ändrats för sammanhanget.

S. 70 r. 8 allena. ZH: "allena". Slutpunkt har tillagts.

Textförklaringar:

S. 67 r. 4-11 Samlomsför at ordet höra, osv. En förkunnare

manar sig själv och läsarna att samlas till en (fiktiv) guds-

tjänst, ätt höra kyrkklockan och delta i bön och sång. — r.

5 döhn, ä. alt. form för dån. — r. 8 Zions dunder, kyrko-

musiken. — r. 12-19 Åsynen av den spetälske i evangelie-

texten förpliktar den friske till lovsång. — r. 17 hamn, ge-

stalt. — r. 19 hans aga, sjukdom betraktades som Guds

straff för begången synd.

S. 68 r. 1-8 Läsaren hör och ser folket kring Frälsaren. — r.

2 bryr, stör. — r. 8 usling, olycklig nödställd människa. —
r. 9-16 Jesu utsträckta hand förvandlar spetälskan till strå-

lande hälsa. — r. 17-24 Predikantrösten återger Jesu för-
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kunnelse att himmelriket är nära (Matt. 10:7). — r. 18

hardt när, ä. bibi. uttr.: helt nära.

S. 69 r. 9-20 "Höfwidsmannen" beveker Jesus att bota tjä-

naren. — r. 19 betydde, hade verkan. — och han gick, jfr

Matt. 8:13: "Och JEsus sade til höfwidsmannen: 'Gäck,

och som tu tror, så ske tig.'" — r. 21-24 Läsaren-guds-

tjänstdeltagaren som förstummats av händelserna manas

att återuppta sin lovsång.

S. 70 r. 1-8 ansluter till Luk. 6:21, där Jesus prisar dem sa-

liga som hungrar och gråter. Förkunnarrösten riktar med
eftertryck (tre utropstecken) Jesu saligprisningar mot guds-

tjänstdeltagaren.

Evangelietexten (Matt. 8:1-13) berättar hur Jesus botar en

spetälsk och en officers ("höfwidsmans") tjänare.

Läsaren tänkes delta i en fiktiv gudstjänst, uppleva evan-

gelietextens händelser och lyssna till diktröstens kommen-

tarer och maningar.

S. 71—72: N:o 25. Hivad trängsel där wid sjön, bort wid

Genesareth?

Första tryck i ZH s. 32-34.

Ej med i SK:s granskning 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 71 r. fläck/ Wid ZH: "fläck./ Wid". Punkt har ta-

gits bort för sammanhanget.
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Textförklaringar:

S. 71 T.9-\Qi enförvissnad hand, ansluter till Matt. 12:9-13

hur Jesus botar en man med en förtvinad hand. — r. 13 alt

kön, sammanfattande benämning på män och kvinnor.

S. 72 r. 1 näpsa, huta åt, befalla att lyda. — r. 2 den wågor-

na de bryta, som vågorna bryta. — r. 10-12 Här ges drama-

tiskt det överväldigande svaret på diktens fråga: Det är just

Davids Son — din Frälsare, Messias.... — r. 13-19 Diktrös-

ten manar läsaren att beundra denne Man, lära av hans van-

del och hålla fast vid hoppet och bönen under livets seg-

lats. — r. 14 mist, dimma (på havet).

Evangelietexten (Matt. 8:23-27) berättar hur Jesus stillar

en storm.

Dikten är en meditation inför den allsmäktige Frälsaren

på temat Ho, är wäl denne Man? Som... vilket återger fol-

kets undran i evangelietexten: "Hv^ad är thenne för en, at

wädret och hafwet äro honom lydig?" (Matt. 8:27). Den

hämtar i inledningsstrofen motiv från texten omedelbart

före evangeliet (Matt. 8:16,18), där det berättas hur Jesus

botar sjuka och hur han drog sig undan allt folket.

Meditationen inför den allsmäktige, naturens och män-

niskornas Herre, mynnar ut i budskapet att den som håller

fast vid Frälsaren kan möta döden utan ångest: Du far i

samwets-lugn til dinförwandling ila.



60 Kommentar

S. 73—76: N:o 26. Mannen i sin åker sådde.

Första tryck i Z//s. 34-37.

Ej med i SK:s granskning 1786.

Textförklaringar:

S. 73 r. 7 trådde, beträdde. — r. 12-19 anknyter till uttyd-

ningen i Matt. 13:36-43. — r. 17 owän, dvs den onde. —
r. \^ på förgänglighetensfärd, under färden genom livet, där

allt är präglat av förgänglighet. Denna passus står som

övergång till vanitas-betraktelsen i de fem följande strofer-

na.

S. 74 r. 10 hår, likbår. — r. 23 myllar, förmultnar (träns.).

— grusar, förvandlar till grus (träns.).

S. 75 r. 10 Dina fordna wänners val, de vänner du en gång

valde. — r. 1 1 brutna tal, minskade antal, glesnade led. —
r. 16 hwalfwets hwita lim, det vitlimmade gravvalvet. — r.

1 8 skalkas, skämta. — r. 2 1 / dit nyss upwärmde blod, i ditt

blod som nyss uppvärmts (av måltid och glatt umgänge).

— r. 24 minnes-stod, gravsten; då den döde glömts och gra-

ven ej längre vårdas, tas gravstenen bort.

S. 76 r. 1-8 Den rikes otillfredsställdhet och misär trots lyx

och överflöd illustrerar det materiellas otillräcklighet. — r.

2 disk, bord (dignande av mat och dryck). —^ r. 5 sticken,

snarstucken, lättirriterad. — r. 9-16 Till de förut i dikten

nämnda åskådliga exemplen på alltings förgänglighet fogas

här en Skönhets öpna barm som snart brutalt härjas av åld-

randet liksom även hennes dunkla ögnapar. — r. 9 lätt, låt;

alternativ stavning på 1700-talet till "lät". — r. 17 den stora
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skiljo-dagen, den yttersta dagen, då onda och goda männis-

kor skiljas från varandra. — r. 24 Tänk på döden, tänk på

att du skall dö! — memento mori — en vanlig maning i

vanitas-litteraturen.

Evangelietexten (Matt. 13:24-30) innehåller liknelsen om
ogräset. En ovän sådde ogräs bland vetet i en mans åker.

Agaren bestämde att ogräset skulle skiljas från vetet först

vid skördetiden.

Fortsättningen av bibeltexten (Matt. 13:36-43) ger ut-

tydningen: onda och goda människor skall leva tillsam-

mans till domens dag.

Bellmans betraktelse anknyter till bibeltexten endast i de

två första stroferna och i den sista och utgöres i huvudde-

len av en pessimistisk vanitas-betraktelse över alltings obe-

ständighet i tidens anda.

S. 77-—78: N:o 27. Gäck! til din Herres wingård ut.

Första tryck i Z//s. 38-39.

Ej med i SK:s granskning 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 78 r. 6 rätt, ZH: "ätt,". Rättelsen är införd för hand i

KB:s ex. A, troligen av P.A. Sondén. Liknelsens poäng är ju

att människan ej kan åberopa någon förtjänst eller rätt in-

för Gud. Tryckfel i ZH. — r. 15 ewighetens ZH: "ewighet-

hetens". Tryckfel.
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Textförklaringar:

S. 77 r. 4-11 Det förutsattes att den tilltalade missat den

första anställningsmöjligheten. Nu manas han att inte för-

spilla nästa tillfälle. — r. 5 förbunden^ förpliktad. — r. 6

stunden, timman. — r. 8 hur din ungdoms-färg befläckas,

ungdomens renhet befläckas av synden (genom att Guds

kallelse inte bejakas). — r. 12-19 Husbonden kallar än en

gång — utan angivande av timma — utan gensvar. — r.

16 fåfäng sysslolös. — r. 18-19 Gud ger allt av nåd, icke

på grund av människans förtjänst.

S. 78 r. 1-8 Vid arbetsdagens slut kallar husbonden till av-

löning. — r. 5-8 de som arbetat hela dagen knorrar över

att de inte får mer än de sist anställda. — r. 9-161 du-form

riktar husbonden (Gud) en slutmaning till den avvisande

människan att ödmjukt betänka att hon ej förtjänar någon

Guds lön och att träget sträva vidare under den korta

vandringen mot evigheten.

Evangelietexten (Matt. 20:1-16) innehåller liknelsen om
vingårdsarbetarnas lön. En husbonde lejer arbetare till sin

vingård vid dagens början och därefter vid tredje, sjätte, ni-

onde och elfte "stunden". De först anställda protesterade

mot att de fick samma lön som de sist anställda.

Dikten präglas av det uppbyggliga syftet. Utan referat av

evangelietexten riktar en förkunnande röst motiv ur denna

direkt mot läsaren-åhöraren.

Dikten är en appell till unga och gamla att hörsamma

Guds kallelse som når dem gång på gång under livet. Bell-

man tar väl vara på liknelsens poäng att Gud icke belönar

människan efter hennes förtjänst utan ger allt av nåd.
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S. 79—80: N:o 28. En Sädesman gick fram bekymrad trött

och trägen,

Första tryck i ZH s. 39-40.

Ej med i SK:s granskning 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 79 r. 23-24 då och då/ Med ZH: "då och då./ Med".

Punkten har slopats för sammanhanget.

S. 80 r. 3 hällebergets brant ZH: "hällebergets-brant". Bin-

destrecket har slopats för rytmens skull.

Textförklaringar:

S. 79 r. 4 Sädesman, såningsman. — r. 13 sånings-anden,

arbetet med sådden. — r. 14 Förqwafdt, förkvävt. — r. 17

ymnoghet, ymnighet. — r. 20 Zions Kyrka, den kristna kyr-

kan.

S. 80 r. 8 beswära, befatta sig med. — r. 10 örnagåtty örn-

gott. — r. 14 skeppa, skäppa; mått man mätte säd med.

Evangelietexten (Luk. 8:4-15) innehåller liknelsen om såd-

den.

Dikten är den enda evangelieparafrasen i ZH som strikt

återger prosatextens innehåll, låt vara med tillägg av kon-

kreta situationer och detaljer. Skalden har sett som sin

uppgift att överföra bibelns prosa till poetisk form utan att

förändra innehållet.
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S. 81—82: N:o 29. Du Barn! Du späda Flock!!! Som i Din

oskuld andas,

Första tryck anonymt i DA 28 febr. 1778 under rubriken

"Christelige Betraktelser på Fastelags-Söndagen. Evang.

Luc. 18 Cap. 31 vers." Omtryck i ZH s. 41 med en änd-

ring av text.

Granskad av SK 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 81 r. 3 v. 31. (så i DA). ZH: "v. 3." Tryckfel. — r. 4

Flock!!! ZH.: "Flock,!!!". Kommatecken har slopats, tryckfel?

DA: "Flock!". — r. 6 med (så i DA). ZH: "wid". Den ur-

sprungliga läsarten ger adekvat betydelse. Felläsning av

handskrivet "med"? — r. 15 Lustans bädd (så i DA). ZH:

"lustans-bädd". Den ursprungliga läsarten föredrages. — r.

16 ungdoms blomma (så i DA). ZH: "ungdoms-blomma".

Den ursprungliga läsarten föredrages. — r. 18 Nådens Port

(så i DA). ZH: "nådens-port". Den ursprungliga läsarten

föredrages.

Varianter i DA:

se ovan.

Textförklaringar:

S. 81 r. 4-11 Predikantrösten tilltalar med emfas de värnlö-

sa spädbarnen (tre utropstecken) som snart skall fångas av

synden. — r. 6 mentös, oskuldsfull. — r. 12-19 Du werl-

dens Äldre Barn osv, den i synd fallne vuxne tilltalas, hans
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synd beskrives och han manas till bön. — r. 14 tror tiden ej

bli all, tror att tiden ej tar slut. — r. 15-16 fällt din ung-

doms blomma, kommit din ungdoms blomma att vissna

och falla ner, dvs förött din ungdom. — r. 18 Hwi, varför.

— förebomma, hålla stängd (med bom), dvs ej lämna Guds

nåd inträde.

S. 82 r. 3-4 Du torde stå tilreds osv, torde anspela på att folk

la-ing tiggaren irriterades av hans rop och tillsade honom
att tiga. — r. 5 Jesu, vokativ form av Jesus. Så också i DA;

predikanten får tänkas vända sig direkt till Jesus, och sedan

till den tilltalade människan.

I evangelietexten (Luk. 18:31-43) talar Jesus till sina lär-

jungar om sitt förestående lidande och botar en blind tig-

gare utanför Jeriko.

Dikten tar upp temat blindhet, men av andligt slag. Det

känslosamt utvecklade temat om de små oskyldiga barnens

förblindelse genom synden vittnar om Bellmans medkänsla

med barn. Samma tema återkommer i dikten för Tredje

söndagen i Fastan (s. 89 r. 9-16).

Anknytningen till evangelietexten är mycket lös.

S. 83—84: N:o 30. Mit under Afgrunds storm, wid bäfwan,

blixt ochjämmer

Första tryck anonymt i DA 7 mars 1778 under rubriken

"På Första Söndagen i Fastan. Math. 4 Gap. 1 vers." Om-
tryck i Z//s. 42-43, fyra mindre ändringar. Hänvisning till

bibeltext saknas i överskrift.

Granskad av SK 1786.
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Avvikelser från ZH:

S. 83 r. 3 Math. 4 Cap. 1 vers. (så i DA). ZH: Hänvisning

till bibelställe saknas. — r. 6 tal, (så i DA). ZH: "tal." Den
ursprungliga interpunktionen föredrages för sammanhang-

et.

S. 84 r. 8 wattnets (så i DA). ZH: "wattnes". Den ur-

sprungliga formen har återinsatts. — r. 9 alty intil brödet,

(så i DA). ZH: "alt intil brödet". Den ursprungliga inter-

punktionen gör betydelsen klarare.

Varianter i DA:

S. 83 r. 3 — se ovan. — r. 6 Uprorisk, DA: "Uproriskt". —
r. 19 När kringom denna DA: "Fast än kring denna". — r.

20. Ochför DA: "Och sträckt".

Textförklaringar:

S. 83 r. 4-12 Mörksens Förste, som var fjättrad i underjor-

den (Upp. 20:1-3), ses höja sig upp ur svavelfloden för att

bege sig ut i öknen. — r. 12 Til djerfwa olyckswal, för att

försöka vågade olycksbringande aktioner. — r. 13-20 Den

ondes anlopp ackompanjeras av naturens fasor. — r. 16

fragg, fradga. — r. 18 Den glada flock i skyn, en flock fåglar.

— sin kosa tyst förändrar, ändrar tyst färdriktning (vid an-

blicken av allt fasansfullt).

S. 84 r. 1-10 utvecklar det paradoxala att den allsmäktige

Guden Jesus utblottas på allt. — r. 2 hamn, gestalt (Jesus).

— r. 9 Tänk att allt, intill brödet, fattas för en så helig

mun. — r. 13-17 Evangeliets tre frestelser återges ej utan

sammanfattas i frestarens "fråga" som syftar till att bringa
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den allsmäktige till synd. — r. 1 5 jäfivar, förkastar, avvisar.

— r. 18-21 I Matt. 4:10 säger Jesus: "Gäck bort, Satan". I

dikten ingriper det allsmäktiga diktjaget och bjuder den

mörka anden att återvända till avgrunden och påpekar för

honom att han frestar ingen mindre än Gud själv. — r. 20

knäfall, jfr Matt. 4:9. — r. 22-24 Predikantrösten vänder

sig till läsaren med en maning att överge synden och sluta

fresta Gud

I evangelietexten (Matt. 4:1-11) berättas hur Jesus frestas

av djävulen i öknen.

I dikten ges en fantasifiill skildring av den ondes ageran-

de. I bibeltexten är Jesus den självklara huvudpersonen. I

dikten fokuseras intresset i hög grad på "Mörksens Förste".

S. 85—87: N:o 31. Fromma Qwinna! Du som snyftar

Första tryck anonymt i DA 13 mars 1778. Omtryck i ZH
s. A?>-A5, två ändringar.

Granskad av SK 1786.

Omtryck efter ZH i DA 19 mars 1794 efter följande in-

ledning: "Utur detta wackra och wittra Arbete, til någon

del redan kändt, wil man anföra följande öfwer Evangeli-

um på Andra Söndagen i Fastan. Math. 15: v. 21."

Avvikelser från ZH:

S. 86 r. 7 klämdt (så i DA). ZH: "klämd". Den ursprungli-

ga läsarten är grammatikaliskt korrekt.
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Varianter i DA:

S. 86 Strof N:o 1 och 2 på denna sida har i DA omkastad

ordning. — r. 7— se ovan. — r. 22 ju mera hon blir pröf-

wad, DA: "ju mer hon blir bepröfwad,".

Textförklaringar:

S. 85 r. 12 Store Gud, Bellman gör ingen åtskillnad mellan

Gud och Jesus. — r. 17 qwälja, plåga (jfr Fr. Ep. 43:27 Tu-

send dödar kring dig stimma).

S. 86 r. 7 klämdty hårt ansatt. — r. 21 ; hamn och häl,

vanl.: i hack och häl. — r. 23 frånwist, avvisad. — r. 24

dess, hennes.

S. 87 r. 1 Gud, dvs Jesus (jfr ovan s. 85 r. 12). — r. 7-8

Som vanligt avslutas med en bön med anknytning till

evangelietexten: liksom kvinnan ropar på hjälp gör nu pre-

dikanten (och läsaren) detsamma. — r. 8 Sodom, en stad

där synd bedrevs (1 Mos. 19); här liktydigt med den syndi-

ga världen.

Evangelietexten (Matt. 15:21-28) skildrar hur Jesus botar

en kananeisk kvinnas dotter.

Diktrösten vänder sig fritt till den snyftande kvinnan,

till Jesus och— med kommentarer till händelseförloppet i

evangeliet— till läsaren-åhöraren för att sluta med en bön

i jag-form.
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S. 88—90: N:o 32. Wårt hjerta inwigt til Guds ära

Första tryck anonymt i DA 23 mars 1778 under överskrif-

ten: "Följande Verser öfwer Evangelium på 3:dje Söndagen

i Fastan, som för bristande rum i sistledne Lördags-Blad,

måste uteslutas, meddelas nu. Luc. 1 1: v. 14."

Omtryck i ZH s. 45-47, fem ändringar.

Granskad av SK 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 89 r. 2 synda-ordning (så i DA). ZH: "synda ordning".

— r. 18 mund (så i DA). ZH: "mun". Den urspr. formen

har föredragits som rimord till "grund".

Varianter i DA:

S. 88 r. 9 Det blod som kring wårt hjerta DA: "Det blodet

som kring hjärtat".

S. 89 r. 1-16 Stroferna nr 1 och 2 på denna sida har om-

kastad ordningsföljd i DA. — r. 19 hjertans DA: "hjärtats".

— r. 21 Nåde-Soln; DA: "Nåde-stoln;". Genom ändringen

undvikes identiskt rimord till "Bigtestoln".

S. 90 r. 5 jagar DA: "störtar".

Textförklaringar:

S. 88 r. 4-19 I allmänna termer skildras hur de onda mak-

terna — den onde och hans anhang — tar människans

hjärta i besittning. — r. 7 wärkstad, verkstad, arbetsplats

(för den onde). — r. 9-11 Originell tanke: det av synden

infekterade blodet för tusen dödar till hjärtat, den ondes
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boning {Belzebubs Palats). — r. 13 hala jjät, opålitliga steg.

— r. 1 5 inwäfwar^ väver in.

S. 89 r. 6 öfwerhopat, gjort överfullt (med onda andar). —
r. 7-8 jfr Luk. 11:24-25 om den orene anden som lämnar

människan och återvänder när han finner huset "rent so-

pat". — r. 9-16 Spädbarnet faller snart för frestelserna: gul-

det, vinet och kvinnorna. — r. 10 hlicky hastig glans, blixt.

— r. 16 Delila, Simsons älskarinna, som förrådde honom
(Dom. 16:4-20).

Evangelietexten (Luk. 11:14-28) berättar hur Jesus "utdref

en diefwul" och hur han undervisade om utdrivande av

"dieflar" och om besatthet.

Liksom i betraktelsen för Första Söndagen i Fastan ut-

vecklas temat om ondskans och den ondes makt fantasi-

fullt i enlighet med kyrkans föreställningsvärld.

S. 91—93: N:o 33. Wid Solens spridda sken på wattnets lug-

na wågor

Första tryck anonymt i DA 28 mars 1778. Omtryck i ZH
s. 47-49, två ändringar.

Ej med i SK:s granskning 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 92 r. 3 (så i DA). ZH: "ock".

Varianter i DA:

S. 91 r. 8 hwälft, DA: "skapt;". — r. 11 wissnar widY^A:

"swalkas wid".
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Textförklaringar:

S. 91 r. 12 stjärna, den kalla stjärnklara natten; Jesus är liv-

givaren, Sol/dag. Stjärna/natt står för mörker och död.

r. 14-21 Utan bundenhet av det anförda bibelstället har i

dikten sammanförts olika sjuka: den halte, den blinde, den

lame, en krympling och en dödssvept. — r. 17-18 En

krympling i sit skjul osv. Återspeglar Joh. 5:1-9 om en sjuk

man vid badbassängen i Betesda. Där ansågs finnas ett

sjukhus med fem skjul (Buchner, G., Biblisk Real och Ver-

bal Concordans, 1754, s. 170). — r. 20-21 En annan på en

bår osv. En i dödssvepning föres fram för att återuppväck-

as; jfr Joh. 1 1:44 om Lasaros.

S. 92 r. 1 skranky avbalkning, avspärrning. — r. 4 inmäng-

ar, blandar in, häller i. — r. 5 brutit tungomål, brutet tal.

— r. 7 Dödens pihlar, vanl. attribut till den personifierade

döden. — r. 8 tål, rimord till tungomål och skrål (under-

statement). — r. 10 Stjernan, stjärnhimlen (snarare än af-

tonstjärnan). — r. 13 krälar, det myllrar, vimlar (av folk).

— dem brödetfelar, att de saknar bröd. — r. 1 8-22 Motsat-

sen fattiga — rika åskådliggöres med kontrasten mellan

profeten Elia och konung Ahab. Enligt 1 Kon. 19:4 satte

sig Elia "under et enebära-trä" (nya bibelövers.: ginstbuske)

i öknen utan föda medan konung Ahab levde i överdåd

och vällust (1 Kon. 16:30-31, 21:1-16). — r. 19 Tafflar,

gästabudsbord.

S. 93 r. 1-5 Den fromme fattige tröstas med att Gud skall

ge sitt barn dess dagliga behov, anspelande på profeten

Elias ord till änkan i Sarefat att mjölet i krukan icke skall ta

slut och oljan i kruset icke tryta (1 Kon. 17:14). — r. 6-8
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Slutperspektivet är den himmelska måltiden. — r. 6 matk,

mask.

I evangelietexten (Joh. 6:1-15) berättas hur Jesus med fem

kornbröd och två fiskar mättar fem tusen som följde ho-

nom, därför att de såg hur han botade de sjuka.

I dikten utvecklas temat Jesus den allsmäktige de be-

trycktas vän, som botar de sjuka och med sitt underverk

mättar de hungrande. Sensmoralen av bespisningsundret

blir att Gud alltid vårdar sina barn och till sist låter dem
smaka Guds rätter vid den himmelska måltiden.

S. 94—95: N:o 34. Du arma Adams barn! Du Jude och

Judinna!

Första tryck anonymt 3 april 1778 i DA. Omtryck i ZH s.

49-50, en ändring.

Ej med i SK:s granskning 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 94 r. 17 öfwer alt (så i DA). ZH: "öfweralt". Den urspr.

läsarten gör betydelsen klarare.

Varianter i DA:

S. 94 r. 17— se ovan.

S. 95 r. 3 dens arm DA: "Dens blod".
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Textförklaringar:

S. 94 r. 4 Det medkännande tilltalet Du arma Adams barn!

Du Jude och Judinna! avses träffa även de kristna som för-

blindade av synden icke lyssnar till Jesu ord. — r. 10-11

Pilati fräcka fråga/ Hwad sanning är? Joh. 18:38: "Vad

är sanning?" — r. 12-19 I en tankelek kungör förkunnar-

rösten att om människan "i dag" låter sig röras av Guds

ord, svarar Gud själv i jag-form på frågan, varvid Guds

egenskaper anges i enlighet med den ortodoxa kyrkoläran.

— r. 17 Min höghet öfwer alt osv. Min höghet som över-

träffar alla tankens höjder. — r. 19 Alt, alt ärJag Uttrycket

inskärper att Gud i alla sammanhang är den allsmäktige

och fullkomlige.

S. 95 r. 1-8 Den av Gud upplysta människan vittnar i vi-

form om att hon upplevt sanningen. — r. 3 dens arm som

mörksens lågor släckt. Texten 1778 "dens blod" har ändrats i

ZH, uppenbarligen då det är objekt till "på korsset spikar".

Det vanliga motivet att Jesu blod utsläckt afgrunds lågor

kunde ej genomföras. — r. 6-8 Hela universum förkunnar

Guds ära, påminner om Gellerts hymn "Die Himmel riih-

men des Ew^igen Ehre", odödlig genom Beethovens musik.

— r. 7 Din, förkunnaren vänder sig till sist till Gud med
sin patetiska lovsång.

I evangelietexten (Joh. 8:46-59) förebrår Jesus judarna att

de icke lyssnar till sanningen om Gud.

I ett annat sammanhang säger Jesus att han är vägen

sanningen och livet (Joh. 14:6).

Diktens praktfullt retoriska undervisning och lovpris-

ning av Gud framstår som en intensiv inlevelse i sanningen
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om Guds väsen och som en höjdpunkt i den reUgiösa reto-

riken i ZH.

S. 96—99: N:o 35. Onde barn!— I afgrundsfångar

Första tryck anonymt i DA 11 april 1778. Omtryck i ZH
s. 51-53 med utelämnande av bibelvers (v. 23) i rubrik.

Granskad av SK 1786.

Avvikelser från ZH:

S. 96 r. 4 afgrunds fångar (så i DA). ZH: "afgrunds-fång-

ar". Den ursprungliga läsarten gör betydelsen klarare.

S. 97 r. 2 Sinai: (så i DA). ZH: "Sinai". Den urspr. inter-

punktionen gör sammanhanget klarare. — r. 4 bli. (så i

DA). ZH: "bli,". Den ursprungliga interpunktionen gör

sammanhanget klarare. — r. \9 du (så i DA). ZH: "Du".

Ändring för konsekvens i strofen.

S. 98 r. 1 inbilla, (så i DA). ZH: "inbilla,?". Tryckfel. — r.

2-3 tår,/At ZH: "tår:/ At" (så också i DA). Förlagornas in-

terpunktion har ändrats. — r. 6 jord? (så i DA). ZH:

"jord!". Den urspr. interp. är mer logisk. — r. 7 böjas? (så i

DA). ZH: "böjas". Den urspr. interp. gör sammanhanget

klarare. — r. 15 fråga: (så i DA). ZH: "fråga?". Den urspr.

interp. är mer logisk. — r. 16 blod? (så i DA). ZH: "blod.".

Den urspr. interp. är mer logisk.

S. 99 r. 2 ser, (så i DA). ZH: "ser.". Den urspr. interp. åter-

införes för sammanhanget.

Varianter i DA:

S. 96 r. 3 11. DA: "11: v. 23.". Övriga varianter — se

ovan.
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Textförklaringar:

S. 96 r. 4 afgrunds, de onda makternas, dvs synden, döden

och djävulen. Predikantrösten vänder sig inledningsvis till

de läsare-åhörare, som enligt luthersk teologi betecknas

som obotfärdiga syndare. — r. 1 1 hans egit nådebord, dvs

nattvardsbordet. — r. 12 — s. 97 r. 8 Predikanten vänder

sig till de botfärdiga syndarna. — S. 96 r. 12 för din räk-

ning svigtar, sviktar inför vad dina synder förtjänar. — r. 14

insticktar, instiftar. — r. 15 Förenings Sacrament, dvs natt-

vardens sakrament.

S. 97 r. 2 Dundrets blixt från Sinai, lagens skakande krav;

Moses fick lagens tavlor på berget Sinai. Den som genom

lagens verkan upplevt hjärtats förkrosselse tillförsäkras för-

låtelse.

S. 97 r. 9 — s. 99 r. 8 innehåller sex strofer, i vilka "predi-

kanten" för "åhörarnas" självprövning beskriver deras olika

synder.

S. 97 r. 15 Nog med Judas blir du inne; förrädaren Judas

deltog i den sista måltiden (Matt. 26:20-25). — r. 16 Men
din måltid blir din död. Jfr 1 Kor. 11:29: "han äter och

dricker sig sielfom domen." — r. 18 harm, oförrätt; här:

för att du skall vålla skada. — r. 24 gårfam, underförstått:

till nattvardsbordet.

S. 98 r. 17 tyglöst, tygellöst. — r. 18 Samwets-slag, samvets-

förebråelser.

S. 99 r. 9-16 slutstrof Den som ärligt prövat sig själv kan

få välsignelse vid nattvardsbordet.
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Evangelietexten (1 Kor. 11:23-29) Innehåller Paulus' ver-

sion av hur Jesus instiftade nattvarden och apostelns ma-

ning till församlingen i Korint att pröva sig själva för att

undgå ovärdig nattvardsgång.

Dikten är en predikan på vers över denna predikotext,

varvid "predikanten" för deras självprövning vänder sig till

"åhörarna" i du-form med beskrivning av olika själstill-

stånd och synder och tröstar den botfärdige inför sönda-

gens nattvardsgång. Här förkunnas både lag och evangeli-

um.

S. 100—111 Zions Högtid, Andra häftet, 1788.

ZH första häftet 1787 skulle enligt Bellmans planer följas

av ett andra häfte, täckande återstående del av kyrkoåret,

men denna del utkom aldrig. Emellertid trycktes 1788 ett

första ark av Zions Högtid, Andra häftet. Det torde vara för-

kommet men finns bevarat i avskrift av P.A. Sondén (Son-

dén. Häfte nr 7, 8 sidor, 4 dikter). På första sidan finns föl-

jande anteckningar och avskrift av Sondén:

Zions Högtid. Af Carl Michael Bellman.

Hofsekreterare. Andra Häftet. Stockholm, tryckt

hos And. Jac. Nordström, 1788 (8:o).

Av detta Häfte har sannolikt aldrig något varit

utgifvet; men första arket har varit tryckt.

De bägge första bladen äro titlar; de bägge

följande upptagas af en så lydande Dedikation:

Kongl. Hof-Gulddragaren och Ryttmästaren vid

Stockholms Stads Borgerskaps Cavallerie-Corps,

Herr CARL ERNST OLDENBURG.
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Detta Andra Häftet af Zions Högtid får jag den

äran härmedelst att tillegna en Vän, utom hvars

benägna hand, understöd [d] torde hända af Vänner,

denna Upplaga för det närvarande af egna medel,

ej kunnat tillskynda Författaren särdeles förmån,

i jemförelse mot använd möda.

Med oaflåtelig högaktning framhärdar

Herr Kgl. Hof-Gulddragarens och Ryttmästarens

ödmjuke tjenare

Carl Michael Bellman.

De fyra dikterna har avtryckts i EU 1 s. 220-226.

(Betr. Oldenburg se StU VII, komm. s. 120).

S. 101—103: N:o 36. Blygs, Judas, der du går nedfrån Pila-

ti trappa,

Första tryck i det ej bevarade första arket av ZH andra häf-

tet, 1788.

Sondén, s. 2-4.

Avvikelser från förlaga:

s. 101 r. 2 Luk. 23:32. Sondén: "Luc. 32:32." Skrivfel.

Textförklaringar

:

S. 101 r. 5 & läs dina böner?— r. 6 kyssa, Judas

förrådde Jesus i Getsemane genom att kyssa honom (Luk.

22:47-48). — r. 13 koleld, jfr Joh. 18:18. — r. 22-23 För-

låten remnar tu osv. Enligt bibeln inträffade jordbävningen

i samband med Jesu död.
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S. 102 r. 8-14 Först i denna strof— efter fyra strofer med
tal till Judas — behandlas predikotexten i och med att fik-

tionen blir tydlig att talet sker inför en tänkt gudstjänstfi-

rande församling som betraktar Jesu lidande och död på

långfredagen. — r. 8 niger, böjer sig (i andakt). — r. 9 z

sorgedrägter klädd, klädda i svart (på långfredagen). — r. 10

Kidron, bäck och dalgång ö. om Jerusalem, som Jesus gick

över på väg till lidande och död. Menigheten manas följa

efter till Golgata. — r. 19-21 jft Joh. 19:23-24. — r. 21

kjortelen, livklädnaden, nya bibelövers.: långskjortan. — r.

27-28 jft Joh. 19:28-29.

Evangelietexten (Luk. 23:32-43) berättar att Jesus korsfäs-

tes tillsammans med två "ogerningsmän", att "krigsknek-

tarna" kastade lott om hans kläder och att folket stod och

såg på.

I dikten igenkännes mönster från första häftet av ZH i

"predikantens" direkta tal till den bibliska gestalten, guds-

tjänstfiktionen, kommentarerna för "åhörarna" till de skå-

dade scenerna och en avslutande uppbygglig slutmaning.

S. 104—106: N:o 37. Med din fotpå grafuens brädd,

Första tryck som föregående.

Sondén, s. 4-5.
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Textförklaringar:

S. 104 r. 3-10 Den kristne "pilgrimen" närmar sig snabbt

döden och har anledning besinna hur han är rustad härför

och hur han fallit i synd efter dopet. — r. 4 hvar blick, var-

je ögonblick. — r. 5 Vandringsman, se ovan s. 13, s. 13 r.

22. — r. 9-10 Den medfödda synden förutsättes vara loka-

liserad till blodet, som renats genom dopet. Därefter har

synden på nytt fått inträde. — r. 11-18 Den kristne blickar

på påskdagen tillbaka på Jesus på korset. — r. 14 naturens

sorg i skyn, mörkret i samband med Jesu död (Luk. 23:44-

45). — r. 18 En rättfärdig man — Guds Son! ](r hövits-

mannens ord inför händelserna vid Jesu död: "Sannerliga

war thenne en rättferdig man' Luk. 23:47 och Mark.

15:39: "Sannerliga war thenne mannen Guds Son''

S. 105 r. 1-8 Den kristne ser händelserna i Getsemane

(Matt. 26:36-46), hur Jesus i bönekamp underkastar sig

Guds vilja att han skall lida och dö och hur lärjungarna

icke kunde hålla sig vakna och övergav honom och flydde.

— r. 5 lönligt, i hemlighet. — r. 8 rop, bönerop till Gud.

— r. 9-16 Liksom kvinnorna i evangeliet som sökte sig till

Jesu grav, möttes av budskapet om Jesu uppståndelse, se-

dan en ängel vältrat bort den tunga stenen framför ingång-

en (Matt. 28:1-6), så möter den botfärdige läsaren på påsk-

dagen budskapet om sin uppståndelse. — r. 17-24 Vägen

genom livet är villsam men den som gör avsteg är utan ur-

säkt, eftersom prästerna varnat. — r. 24 Väktarna, präster-

na. Dessa kallas t ex i nyårsdagsdikten Zions Wäktare.

S. 106 r. 1-8 Jesu kors är den kristnes hopp under det kor-

ta livet. Den kristnes lidande har större positivt värde än all

världens prakt.
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Evangelietexten (Mark. 16:1-8) berättar hur några kvinnor

kom till Jesu grav med välluktande kryddor för att smörja

hans kropp och hur de sedan inne i graven av en ängel fick

veta att Jesus uppstått.

Evangelietextens glada budskap om uppståndelsen tonar

visserligen fram i dikten men framför allt framställes den

kristnes vanskliga vandring genom en syndig värld.

S. 107—109: N:o 38. Blifnär oss, ty dagen skrider.

Första tryck som föregående.

Sondén, s. 6-7.

Avvikelser från förlaga:

S. 108 r. 13 Sondéns avskrift: "Anglan". Skrivfel.

Textförklaringar:

S. 107 r. 6 Med begäret, med en levande tro. — närmre li-

der till, skrider fram närmare till.

S. 108 r. 7 Mose dunderslag, lagens förkrossande krav. —- r.

22 gittat, velat. — r. 24 Dubbelt brutit dig emot. Synden är

inte endast ett ofrivilligt stapplande utan även ett medvetet

avsteg och är därför dubbel, liksom Guds folk enligt Jere-

mia begick en dubbel synd (Jer. 2:13).

Evangelietexten (Luk. 24:13-35) berättar hur Jesus uppen-

barar sig för två lärjungar på väg till byn Emmaus.
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Dikten är byggd på lärjungarnas bön "Blif när oss; ty

thet lider åt aftonen, och dagen är förliden." (Luk. 24:29).

Detta motiv ges den innebörden att den kristne vandrar

mot sitt livs afton och sin grav genom en farlig värld. Dik-

ten präglas i påfallande grad av pessimism och ångest, även

om det ljusa hoppet inför döden är både begynnelse- och

slutackord.

Inledningsstrofens vi-form antyder att innehållet är all-

mängiltigt för de kristna.

S. 1 10— 1 11: N:o 39. Läs i Skriften, ser du skrifoit,

Första tryck som föregående.

Sondén, s. 8.

Textförklaringar:

S. 110 r. 6 detta löftet, syftar på "första löftet", som Gud
gav vid syndafallet, att kvinnans säd skulle söndertrampa

ormens huvud (1 Mos. 3:15). — r. 8-11 syftar på hur Gud
förbannade marken och sade till Adam, att han skulle äta

sitt bröd i sitt anletes svett. (1 Mos. 3:19).

— r. 12-19 skildrar syndafallet, varigenom arvsynden vann

insteg i mänskligheten (1 Mos. 3:1-13). — r. 16 Giftet,

synden. — r. \% ur afgrunds strid. Frälsaren hade genom

sin död besegrat "afgrund", dvs de onda makterna, synden,

döden och djävulen.

S. 1 1 1 r. 4 Läsaren-åhöraren som — liksom Tomas i evan-

gelietexten — tvivlar, manas följa dennes exempel och be-

känna sin tro att Frälsaren besegrat synd och död och att

han i dag hälsar folken: Frid med eder!
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Evangelietexten (Joh. 20:19-31) berättar hur Jesus två

gånger uppenbarade sig för lärjungarna innanför reglade

dörrar och sade: "Frid ware eder" och hur tvivlaren Tomas

blev övertygad då Jesus sade till honom: "och räck hit din

hand, och stick henne i mina sido: och war icke twifwelak-

tig, utan trogen."

Jesu budskap Frid med eder och en maning att lyssna till

ordet och att bekänna Frälsaren riktas till den syndiga

människan.

S. 112—114: N:o 40. Löftet gladtfullbordat är.

Första tryck anonymt i Dagligt Allehanda 30 jan. 1787.

Notis i DA 9 febr. 1787 anger Bellman som författare.

Omtryck i Carl Michael Bellman, Allehanda dikter, ut-

givna och kommenterade av Nils Aizelius, 1965, s. 29-31.

Avvikelser från DA:

S. 113 r. 24 föra. DA: "föra:". Punkt vid strofslutet, då

sammanhanget ej synes motivera kolon.

S. 114 r. 10-11 trampa,! För k:, "trampa/ För". Komma-
tecken har tillagts för konsekvent interp. i strofen. — r. 18-

19 händer,! Gäck! DA: "händer/ Gäck!". Kommatecken har

tillagts för konsekvent interp. — r. 19-2Ö länder,! Lyd DA:

"länder/ Lyd". Kommatecken har tillagts för konsek\^ent

interp.
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Textförklaringar:

Diktjaget-predikanten talar i diktens första strofer (torns.

113 r. 21), Herren i de därpå följande.

S. 112 r. 2 Löftet gladt fullbordat är profetian om Frälsa-

rens födelse har uppfyllts. — r. 3 De gudstjänstfirande ma-

nas att på juldagen sjunga glädjesånger i kyrkan om Guds

nåd. — r. 4-7 Prästen manas hålla tillbaka sin straffpredi-

kan.

S. 113 r. 13-14 Människans blod är genom syndafallet

besmittat av synd redan vid födseln; jfr bl a s. 1 10 r. 16-17

Giftet, tändt i blod och lederJ Kostade vårt slägtes ftid. — r.

19 förebomma, stänga till med bom.— 21 Herren ropar til

ditt öra: I återstående del av dikten är Herren den talande.

S. 1 14 r. 3 den väg som leder till avgrunden. — r. 10 welat

prässen trampa, trampa vinpressen, valt lidandets väg. — r.

19 omgjorda dina länder, med gördeln fästa upp livklädna-

den. Här bildligt: gör dig redo. — r. 21-24 I förtröstan på

försoningen genom Jesu död kan människan dö i frid utan

ångest, för att vid uppståndelsen vakna till ett liv i him-

melsk glans.

Predikantens förkunnelse och Herrens tal färgas av julens

budskap om nåd, försoning, frid i döden och uppståndelse

till ett förklarat liv för den syndiga människan.
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Laurentius Petri, 5.

T 1 C / 1

Luther, 5, 4L c 1-1 T" T
Sahlgren, Joran, 7.

Lönnroth, Lars, 3. Sarefat, 71.

Satan, 67.

Maria 14, 49, 53. Schröder, Jöran, 23.

Massengale, James, 5. Schweinitz, David v., 3, 4, 5.

Moses, 5, 75. Simeon, 29-31,47-49.

Musikaliska Akademien, 22. Simson, 70.

Sodom, 68.
XT J ^ • A J T T/^Nordstrom, And. Jac, 76. bonden, Per Adolr, 7, 76 rr.

Olaus Petri, 5. Thorén, Sven, 3 f., 10.

Oldenburg, Carl Ernst, 76 f. Tomas, 82.

Oljoberget, 34.

Opitz, Martin, 4.

II

SAKREGISTER

Arbetarna i vingården, 61 f.

Barn, "späda", 45 f., 64 f., 70.

Besatthet och andeutdrivning,

69 f.

Bespisning av fem tusen män,

69-72.

Betlehems stjärna, 52 f.

Blindhet, 65.

Brud, 13, 36.

Brudgum, 13, 36.

Bröllopet i Kana, 56 f.

Bårttagen (lam), 16 f.

Dedikation, 27 f., 76 f.

Döden (personifierad), 34, 53, 71.

Fiktiv gudstjänst, 49-51, 54 f.,

57 f., 78.

Förlossning, 49.

Första löftet, 41, 81.

Gudamänniska, 11, 42.

Guds egenskaper, 72-74.

Guds sändebud, 44.

Halle-psalmboken, 4.

Herodes' barnamord, 45 f.

Herrnhutiska motiv, 15, 17.
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Intåg i Jerusalem, 32-35.

Jesu dop, 51 f.

Jesu frestelser, 65-67.

Jesu födelse, 40-42.

Jesu lidande, 11-16, 19-21, 34,

77-79, 83.

Jesu omskärelse, 49-51.

Jesus botar en spetälsk, 57 f.

Jesus i templet, 54 f.

Jesus stillar stormen, 58 f.

Jesu uppståndelse, 13, 15 f.,

78-80.

Jesus vid byn Emmaus, 80.

Kananeiska kvinnan, 67 f

Kyrkolagen, 4.

Nattvarden, 74-76.

Ogräset bland vetet, 60 £

Parafras, 4 f.

Pietistisk, 15, 26.

Predikotext, 5, 16.

Preses, 28.

Provpsalmbok, 4, 7, 9, 21-26.

Psalmbokskommittén, 4, 7, 9,

21-26.

Samwets-lugn, 50, 59.

Sanningen om Gud, 72-74.

Stockholms konsistorium, 26-28.

Syndsens bädd, 16 £

Såningsmannen, 63.

Vandringsman, 13, 50, 79.

Vanitas-betraktelsen, 60 £

Vise männen, 52 £

Yttersta dagen, 18 £, 35 £

Yttersta domen, 18 £

Zions Högtid, Andra Häftet,

7, 76-82.

Zions Högtid, Första Häftet, 6 £,

26-76.
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Förteckning på i kommentaren

använda förkortningar

Betraktelser = Betraktelser Öfwer Atskillige Evangeliske

Texter.

DA = Dagligt Allehanda.

EU = C. Eichhorns Bellmansutgåva.

Fr. ep. = Fredmans epistel.

KB = Kungliga Biblioteket.

LT = Lärda Tidningar.

MAB = Musikaliska Akademiens Bibliotek

SK = Stockholms konsistorium.

StU = föreliggande Standardupplaga.

ZH^Zions Högtid 1787.
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